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Aðvaran 

til 

Fetnendanna. 

1) Gjerþver meining, þonrt heldur þúrt er í 

lærbómós vg ritningar=greinum, eMegar í athuga 

fembum og útffýríngum greinanna, á náfsæmlega 

ag féilmertilega ab útþýdaft fyrir barninu, áður 

en þab lærir notfud af beim utan ab. 

2) Þegar born sirdaft þvo tornæm, ab ei 

geti lært alla lærbómsbótina, þá tiga víbfomenb= 

ur ab rábfæra fíg víb fófnarpreft fínn, og er þá 

undir þang álíti fomib, Hvort barnid á ab læra 

„meir en lærbómagreínirnar, og Þá bíflíuftabi, jen 

„vitnað er til, og hjá ftanba. En Bar fem Þetta 

leyfi Eemur et til, á barnid ab Tæra allt, eind 

fmærra og flærra letrið, 

þr 



3) Sennenburnir eiga ab láta. bornin leita 

að Þeim greinum í bíflíunni, fem tl er híðab, 

en þó effí eru prentaðar. ar fem morg born 

eru, eiga Þeir ab láta báu leða Þær til ftiptis, 

og méb fluttum fþurningum út úr toma þeim í 

ftilning um meininguna. 

4) Gjerþver Íærbómsgreiní bófinni er {vo ffilie 

anlega faman tefin, og attiðisordin að greind, 

að bægt er hverjum einum, ab fpgrja út úr Þeim; 

Þefð vegna  gjorift eingin þorf, ab þrenta fyurn= 

íngarnar, einfum þar raunin er ólygnuft, ab opt, 

og tíðum hafa bæði fennenbur og Íærendur minna 

Þenft út í fanaleifann vegna jpurninganna. 



Gá Titli 

; Rúterð... 

RatefisSmn 8. 

Þetta eru 

Ein Laga boðorð guðs. 

Wurfta boðorð. 

Æg er Drottinn guð þinn, þú fEalt eEEi 

bafa annarlega guði fyrir mjer. 

Dvab er þab? 

Það. er: sjer eigum yfir alla þluti fram, 

guð ab óttaft, bann ab elfa, og á bann 

sinn ab trúa. 

Mnnað baðarð. 

Þú {Ealt eEEi leggja nafn drottins guðs 
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þíns við bjegóma, því Orottinn mun efti 

láta þeim óbegnt, fem brúar bans nafn 

gálauflega. ' 

Ýgabd er það? 

Það er: vjer eigum ab úttaft oq elffa 

gud. Engum eigum sjer ill ab bíbja í 

bans nafni, efti fserja við þad, nje fjolfýngi 

“ fremja, efti ljúga nje fvífja; heldur eigum 

vjer gubS nafn ab áfalla í llum vorum 

nanbfynjum, þab ab tilbiðja, Ívfa það, vg 

þei þaffir að gjora. 

riðja boðorð. 

Yinnftu að helga hvíldardaginn Dtott= 

ins guðs þíns. 

Ýsab er þab? ; 

Þab er: sjer eigum ab óttaft og elfa 

and.  9Ib sjer efti fyrirlttunt prjebifunina 

nje hans orðs heldur eigum sjer það hei 

lagt ab bala, gjarnan heyra það sg læra. 

Siórða boðorð, 

“geiðra fEaltu faður þinn og móður, fvo 
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þjer vegni vel, og þú verðir langlífur é: 

jorðunni. 

Ývab er þab? 

ab er: yjer eigum ab óttaft bg elffa 

and. ÍD. sjer efti fyrirlitum vora .fore 

elbra, nje þá, fem yfir sfð eru bybnir, efti 

þá til. reibi reitum, eldur þá í Weibri 

hofum, þjónum þeim og hlýbnir fíeum, 

elffum þá og virbing veitum. - í 

Kinmta boðorð. 

Þú fEalt eEEi mann deyða. * 

Ýgab er þab? 

Það eri sjer eigum ab óttaft sq afa 

gud. lb yjer elti meibum holb vurð ná: 

unga, eða gjórum honum mein í noffrus 

„heldur eigum sjer honum ab. bjarga og 

hjálpa í llum: hans lífs. naubfynjum. 

Gjotta boðorð. 

Þú {Ealt eEEi hórdóm drýgja. 

Ývab er þad? 

- Það err sjer eigum ab óttaft vg elfa 
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gub. '2fb bjer lífum þreinferbuglega bæbi 

í orðum og vetfum, og ab bver einn 

elffi og í beibri hafi fína efta-perjúnu, 

Eisunba boðorð. 

Þú fEalt efEi (ftela. 

Hvab er þab? 

„Bad er: sjer eigum ab óttaft og elfa 

gub. ðlb sjer efti grípum góg eba pens 

inga 9or8 náunga, eba meb foljfum fan 

eyri eða urbirþyggju unbir sjá Dregum; 

belbur eigum sjer honum ab hjálpa, fov 

bans gó3 og uppbelbi ávartift ug sarb- 

veitift. Si 

Yttunðda boðorð. 

Þú fEalt efEi bera falfEan vitnisburð á 

móti þínum náunga. 

Ývab er það ? 

Þab er: vjer eigum ab óttaft og elffa 

qub. 2b sjer elti ranglega ljúgum nvffru 

á orm náunga, efti fvifjum, - baftólum 
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eba ófrægjum þann í noffru; Heldur eig 

um jer bann ab afjafa, allt gott um þann 

ab tala, og færa alla þluti til betra vegar. 

Stíunda boðorð. 

þú falt eði girnaft bús náunga þíns. 

Ývab er þab? 

Það er: sjer eigum ab óttaft og elffa 

qub. Án sjer effi meb færð fundum ept“ 

ir arfi bur fafteign sorð náunga, eður 

unbir vjð Drögum meb Yfírvarpi laga og 

rjettinda; Heldur eigum sjer þar til ab 

hjálpa og ftyrtja, að bann þat fítt allt 

ójfadbab. 

„Efunda boðorð. 

Þú ftalt efti gitnaft Evinnu náunga 

þíns, eEEi þjón bans nje þjónuftufvinnu, 

eEEi upa bans nje afna, og eEBert það batts er. 

Ývab er þab? 

„ad er: Þjer eigum ab óttaft og. elfa 

qub, lb vjer efti burt tælum eba loffum 

> frá vorum náunga bans eigin sinnu, 
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þjónuftufólf eba Fviffje; þelbur eigum sjer 

ab áminna vg rábleggja, ab þver og einn 

fje famt sg áftundi ab þjóna, þab þonum 

ífylbugt er. 

Ovab fegir guð um el þefðt buborb ? 

ann fegir fvo fg. srróf. b., 20. 5. 6. 

- Æg er. Þrottinn Þinn guð; eg er vandlátur 

í guð, fem. læt ftraff fyrir feðranna tanglæti 

Eoma fram á botnunum í Þriðja og fjórða 

lið, það er að fegja á Þeim, fem mig bata; 

eg ert lífa fé, fem audfýni miffunfemi í 

- þúfund liðu á þeim, fem mig elfta, og við 

þá, fem varðveita mín boðorð, 

Quad er þab? 

Þab er: gub hótar þeim „ollum pínu, fen 

brjóta  þejði bans boburb; því eigum 

vjer ad óttaft og bræbaft hans Hegningu, 

vg effert ab gjöra á mútí hans byborb< 

um; en þeim ollum, fem þejsi hans bvbe, 

stb halda, lofar þann finni náð, miffun 

og llum góbum hlutum; þar fyrir eiga 

um. sjer guð ab elffn, trúa honum og 
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treyfta, og eptir þanð boborbunt gjarnan 

Ab gjöra. 

Erúarjátningin. 

%brfta grein. 

Um féspunina. 

Æg trúi á einn guð foður, almáttugan 

fEgpara bimins og jarðar. 

vad er Þab? S 

Það er: eg trúi, ab guð hafi ffapab 

mig, áfamt ollum“ brum ffepnum, vg ab 

barn hafi gefið mjer ond vg lífama, augu 

og eyri, og alla lími, þar með ffyn vg 

ffilningarvit, vg að þann ollu þefðu enn 

þá víb heldur. jer til veitir þann mjer 

og fyrir fjer nóglega, vg Daglega "gefur 

bann mjer Íæbi og fæði, mat vg brytf, 

hús og heimili, fobur og móbur, afur og 
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Eviffje, aq allt þab, fen gati er, með ollu 

þsi eg með þarf til þejda lífs uppbelbis. 

Þann sernbar mig og vardbeitir frá vlle 

um ffnba og báffa og ollum ílum hluts 

um. JUL hetta gott veitir bann mjer af 

fínni einffærri, foburlegri, gudlegri .góbe 

girnd vg mtiffun, át allrar minnar verðs 

ffnlbunar. Fyrir hvad allt eg á honum 

þaffir ad gjöra, þonum þjóna vg hlýbinn 

ab vera. Þetta eru sijfðuleg fanns 

itbi, : 

Onnur grein. 

; Um enburlaufn ina. 

Ég trúi á Jesúm Rrift, fon bans 

eingetinn Drottin vorn, fem var getinn: 

af beilagum anda, fæðdut af YMaríu meyju, 

píndur. undir PÐontsið Pílató, Erofsfeftur, 

Deyðdut og grafinn; niður ftje bann til bel= 

vitis, em á þriðja Degi teis bann upp frá 

-ðauðinn, upp ftje bann til bimna, fitur nú 
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til guðs faðurs almáttugs hægri band: 

at, og þaðan mun bann Forma, eð dæma 

lifendur og Bauða. 

Ogab er þab? 

Bad er: eg trúi, ad Qeðúð Kriltur 

fje fannur gud, af fburnnit getinn fyrir 

allar albir, lífa jannur maður, fæbbur af 

Maríu meyjus ad. bann fje minn. brottinn, 

fen mig glatabar sg fyrirbæmban. mann 

hefur afrefab,. enburleyft sq frelgad frá 

Öllum fynbum, Þaubanum og bjófulding 

vafbi, efti meb gulli. eða filfri, þelbur meb 

fínu beilaga, býrmæta blóti, og fínni fafa 

lausu pínu. ng Dauba, joð ab eg fje bang 

eiginleg eign, lífi undir bans valbt í þang 

"rifi, þonumt þjóni í eilífu rjettlæti, fate 

- Tegsi og fálubjálp, eins og hann er fjálfa 

ur af baubanum  uppríðinn, lifir og rífir 

ab eilífu. Metta eru vijduleg fanninbi. 
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Hriðja grein. 

Um helgunina 

Æg trúi á beilagan anda, og að fje ein, 

beilag, almennileg, Etiftileg Eitfja, fem er 

femneyti heilagra, fyrirgefning fyndanna, 

boldsins upprisa og--eptit þetta líf — 

eilíft líf. 

Ýgab er þad? 

Það ert eg trúi, að eg geti efti af 

fjálfð míns eigin Frapti eba ffilningi trús 

að á Seðúm Arift minn Drottinn, eða til 

„hans fomtist; Heldur hefur heilagur anbi 

mig, með gubfþpjallanna fenningu, Falfab 

og upplýft med fínum dftgjófum, helgað 

mig og við halbið í rjettri trú, eins og 

bann alla abra friftna menn á jorbu 

fallar, jaman jafnar, upplýsir, helgar, og 

í vjettri frú á Seðúm rift varbveitir; í 

hverri friftilegri Eirfju þann nábarjamlega 

fyrirgefur mjer ug allum trúnbum Daglega 

allar fynbir, og á efjta Degi mun hann 

upp sefja mig og alla menn af bauba, vg 
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gefa mjer mé ollum tjettetrúubum, fyrir 

Beðím rift „eilíft líf og fálubjálp. Þetta 

eru sifðuleg fanninbí. 

Drottinleg bæn. 

Sabir vor, þú fen ert á bimmun. 

Hvab er þab? 

Þab er: guð vill hjer með fá vís 

til ab trúa og treyfta því, að bann jje 

or Tjettilegur fabira og vjer þanð fannar“ 

leg born, fov vjer þejð helbur með full 

trúnabar-tranfti megum hann biðja, eins 

ng góð börn bibja finn RE feður. 

önrf ti a b æt. 

$elgift þitt nafn. 

Qvað er það? 

Þab er: guðð nafn er fannarlega í 

ftálfu fjer beilagt, þó vjer bíbjum efi; en 
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sjer Þibjum í þefðart bæn, ab þab einnig 

belgift bjer meb já. 

Ýverníg -flebur þab? 

Þegar  gubðorð er fennt rjett og 

Þreint, ög vjer eptir þvf lífum heilaglega, 

eig vg gud barnum hæfir; þartil hjálpi 

ojs vor elffulegi fabir á þimnum! En hver, 

fem obruvísi Fennir ebá lifir, en qubð vrb 

býður, þá sanbelgar gubé örb á mebal vor; 

þar frá varveiti víð vor elffulegi bímnelfi 

fabtr ! 

| Dunur bæn, 

Til Eomi þitt ríki. # 

2 Ðgað er þab? 

ab er: qubð viti femur að fónmt ár 

vórrar bænar ajfjálfu fjer tili en ojer bíbjum 

„ í þejðart bæn, ab þab einnig fomi til vor. 

R „ sernig. {feður þab? 

Þegar gub gefur ojs fínn. heilaga:anba, 

fá. er ojó veitir þá náb, ab hjer trúum hans: 
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heilaga orbi, lífum beilaglega, hjer ftunb- 

lega, em annarð heims eiliflega. 

Mriðja bæn, 

Verdi Þinn vilji, fvo á jatðu, fem á 

bimnum. ; Í 

Ósab er þabí 

Það er: gubs góbur og tábngur vilji 

verður á himnum, þó vjer Þíbjum efti; 

en vjer bíðjum í þejsari bæn, ab bans 

vilji verði hjer á mebal vor. 

Overnig {feður þad? * á 

Þegar gub ónýtir vg hindrar oll ill ráb 

og vonban vilja þeirra, fem því valba, ab 

gubg naft vanbelgaft, vg harts rifi náir efti 

til vor að foma, fem eru: Djofullínn, þeim 

urinn og vor Holdlegur vilji; þelnur ftyrfir 

bann sfð og ftobuga .gjorir í fínum yrb- 

um og í trúnni allt til vorra æfilofa; þetta 

er bang miffunfamur og ft vilji. 
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Kjörða bæn. 

Er ofs t Dag vort Daglegt brauð. 

Ýgab er þan? 

Það er: guð gefur ab jónnu Íaglegt 

brand jafnvel vondum monnum, þó vjer 

biðjum éffi; em vjer bíbjum í þefðari bæn, 

að þann látt ojð svrt Daglegt braub víður“ 

Fenma, sg með hafflæti til vor mebtafa. 

Gvað. fallaft baglegt Braub? 

Það Fallaft allt: þad, fem nanbjynlegt er 

til lífðbjargar, þem er: matur ug Drýffur, 

Fæbi og ffæbi, húð og heimili, tébur vg 

engjar, fviffjerabur, gó3 vg peningar, gób 

eftaperjóna, blýdin born, byggt þjónuftu- 

fólf, trúir og frómir yfívmenn, gób almúg- 

ans ftjórn, hagftæb veburátt, friður, þeile 

brigbi, ftðlemi, þeinur, góbir vinir, trúfaftir 

nágrannar, og allt annad þejðu lift. 

Simmta bæn. 

Sytirgef ofs vorar fEuldir, fvo fem vjer 

og fytirgefum vorum ftuldunautum, 
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Ósab er þab? 

ab err sjer Díbjum í þefsari bæn, ab 

faðir vor himneffur vilji efti álíta vorar 

fynbir, þvo þann, fyrir þeirra ffuld, vilji 

effi veita ojó vora bæn — því vjer erunt 

allra þeirra bluta ómatlegir, fem sjer bann 

um biðjum, vg hofum það efft verbffulbab — 

belur ab hann vilji jó það allt gefa af 

fínni eiginlegu náð, því baglega fyndgum 

sjer, bj verðffulbum etfí annab en begningu3 

fso viljum vjer einnig þar á móti: fyrir 

gefa af bjarta þeim, fem vjs á móti brjóta, 

og gjöra þeim gott, fem við vfð miðgjara. 

Gjiostta bæn. 

Æigi leið þú ofs.í freiftni. 

Ývab er þab? 3 

Það er: gud freiftar ab fónnu eintis 

mann; em Vjer biðjum í þefgari bær, ab 

bann vilji vernda sjó og varðveita frá 

andífotans, heimsins vg FL sjeluni, 
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fo sjer bræpum effi fyrir þeirra tilteygingu 

í vantrú, orvæntirgu, eður abrar ftórjynbir 

og lefti; og þó sjer freijtumft af ollu þefðu, 

þá láti bann sjá um jíbir yfirvinna og 

fígrinum halda. 

Gjonunda bæn. 

óeldur frelsa ofs frá illu. 

x Qvab er hab ? 

Þab er: hjer biðjum vjer alla í einu í 

þefsart bæn, ab fabir vor himnejfur frelsi 

jó frá ollu illu, til líð og jálar, farjælbar 

sq beiðurgs en ab fíðuftu, þegar vor Dauba= 

ftund er fomin, gefi þann sjó góban af“ 

gang, vg tafi, oj miffunjamlega til fín úr 

þejóum. egmbarðal inn í þímnarífi, HÚmen. 

Ývað er hab? 

Það er: ad eg ffal vera fullnijð, ab 

þejsar sorar bænir þjen vorum himneffa 

febur þaffnæmilegar og af hurum beyrbar; 

því bann hefur fjáljur (fipab, ab sjer ffylb 
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ut með þefðum hætti biðja, vg hefur ofe 

að, að hann silji sjó bænbegra. Amen, 

amen, það er: já, fþannarlega, það 

ffal fyo sera. 

nn 

Skirnar-fakramentið. 

1. Ógab er ffirn? 

Efirnin er effi einjamalt vatn, belbur 

er hún þab vatn, fem faman er reyrt og 

bundið meb gub8 bubvrbi, . vg meb gubg- 

rDi famtengt. 

2. Ógab er það gubdorb? 

Það vor berta Besús Kriftur fagdi bjá 

ÝTTatteus Í 28. Fapítula: Satið og gjótið 

alflags þjóðir að mínum lLætifveinum, og 

fEírið þær til nafns fóður og fgnar og 

beilags anda. 

08. Hvad útvegar flirnin vjð og veitir? 

Óún: útvegar víð vg beitir fyrirgefningu 

fynbanna, frelgar ojs frá Daubanum vg 

, 
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bjoflinum, og gefur Þeim ollum eilífa fálu- 

hjálp, fem trúa því, er gub8 orð vg fyrirs: 

beit lofa. “ 

4." ger eru þau gudð orð og fyrirþeit? 

Þau vor betva Sesús Ktiftur fegir hjá 

YMTarEúsi í 16. Eapítula: óver, fem trúir 

og verður fEírður, fé mun bólpinn verða, 

en. bvet fem efEi trúir, fá mun forðæmaft. 

5. Óvernig fær vatnib afrefab foo veglega luti? 

Batnið má aldrei flifs orfa, heldur veitir 

þad. gudðorð, fem er í vg me Þatitr 

ínu, og trúin, hver ab lífum  qubsorb: 

unt Í vatninu trúir3 því fyrir utan gud8= 

ord er vatnið einjamalt vatn, en engin 

ffírn; en þegar gudsord famlagaft vatninu, 

þá er það ffirn. Þab er nábarfullt lífsins 

vatn og -endurgetningarlang í beilagum 

anba, eing vg Páll poftuli fegir í þendiz 

brjefinn til Kítuðar, í 3. fapitula: 

Æptir finni miftunfemi befut guð ofs 

bólpna gjart með endurgetningar-lauginni 
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„ Og tndurnýjunginni, fem fEeðut af beilag- 

um anda, bverjum bann befur rífuglega út 

bellt yfir ofs fyrir Jesúm Btift, vorn lausn= 

ata, fvo vjet, tjettlættir fyrir hans náð, yrð= 

um erfingjar eilífs lífs eptir voninni. — 

Þefsi orð eru fann, og áreiðanleg. 

6. „Óvab merfir þvílif vatnöffirn? 

Qún mertir þab, ad þá hinn gamli 

Mam í vjð á baglegd. ad breffjaft og 

beybaft fyrir brum og yfirbót, með ollum 

fynbum og vondum girndum, og fíban 

Daglega fram foma og upp aptur rísa nýr 

mabur, fá er lífa ffal í rjettlæti og heilags 

leifa fyrir gubi æfinlega. 

7. var ftenbur þab ffrífab ? 

þáll poftuli fegir í fendibrjefinu til Róm 

verja, 6. Eapítula: Svo etum. vjer með 

Rrifti greptraðir í fEírnirini til daudans, ab 

líEa fem Briftur et upp vafinn frá Daudum 

fyrir býrð foðutsins,. fo eigum! mjer að 

ganga í nýju líferni, “ 

a 
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Altaris-fakramentið. 

1. Ógab er faframent altariðinð ? 

WMtariseJáframentið er þannarlegt 

hold og blób brottinð vorð Jesú Arifts, 

unbir branbi og víni af jjálfum Sesú 

„Sriftt innfett, sjó friftnum mönnum ab 

eta og Dreffa. 

2. Óvar ftenbur þab ffrifad ? 

Go ffrija þeir beilsgu gudfpjallamenn, 

Matteus, Marfús, Lúfas, og poft- 

ulinn Máll: 

Vor hertar Jesús Rriftur, á Þeirri 

nótt, fem benn fvifinn var, tóf barn 

brauðið, "gjorði Þaftir, braut það, og 

gaf fínum lætifveinum og fagdi: Talið og. 

etið; það er, minn lífami, fem fyrir pðut 

verður gefinn. Gjarið það í mína minningu! 

Goamnleiðis eptir Evaldmdltíðina, tót 

bann EaleiEinn, gjarði ÞaefEir, gaf Þeim 

bann, og fegði: DreEEið allir hjer af; þetta 

„ et Ealeifur bitts nýja fáttmála í mínu 

blóði, fem fyrir yður út bellift til fyrir= 



25 

defningar fyndanna. Gjstið þetta, fvo opt 

fem Þjer það dteffið, í mína minningu. 

3.. Ígab ftobar sjö meb þvílífum bætti ab eta 

og breffa hjer af? 

Bad fýna mjer þau ord, fem hjer ftanba: 

fyrir ydur gefjt og út hellifttilfyrir- 

gefningar fynbanna; því víð veitift 

fyrir þefði orð, í faframentinn, fynrbanna 

fyrirgefning, etlíft líf og fáluhjálp, því 

bvar fynbanna fyrirgefning er, þar er. 

einnig lifid og fálubjálpin. 

4. Óvernig fær lífamleg berging afrefab fvo 

mifla þluti? 

Berging brand og víns afrefar það í 

engan máta, heldur orðin, fem hjer ftanba: 

fyrir gdur gefft og út þellijttil fyre 

irgefningar fynbannas; hver orð að eru 

hjá lífamlegrt bergingu þvo fem þafnbatríbi 

í þejðu faframenti. Over, fem þejðum vrb- 

um trúir, þann sblaft allt það, er þan 
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inniþalba sg upp á hljóða, fem er fynb 

anna fyrirgefning. 

5. Óver neytir þejða faframentið maflega? 

Ab fafta og fig lífamlega þar til ab 

búa, er ab fannu góð ytri fíbjemi; en já er 

fannarlega maflequr vg til þejð bæfilegur, 

fem trúir þejðum riftð orbum: fyrir 

yDur gefft vg út bellift til fyrir 

gefningar fynbanna. En hver, fem effi 

trúir þefðum orbum og ejar þau, þann er 

Smaflegurs þvi þetta urbíd: fyrir 

gbar, refur fullfomlegrar trúar í hjartanu. 



vprfti Fapituli. 

Um guð sg bans eiginlegleifa. 

I. $vernig vjer fáum þeffingu um guð. 

S 1. fs mönnunum ríður mjog 

mifib á, abbjer lærum að þeffja gun; - 

því annarð gætum sjer effi ffili, hvernig 

heimurinn er vrbinn tili bjer vifðum þá 

efti heldur, bverð sjer mættum vænta um - 

vora bagi eptir banbann, og þéfbum 

enga óbrigbula bjálp ab veiða sjó á 

„Í gorum mótgangi.: 

íYrerE: Þab ern follub trúarbragð, ab þeltja 

guð og hang vilja, vg meb hverju móti Yjer 

eigum ab heiðra hann og blýða honum. 

S 2. Ítafnið heimur mertir venjur 
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lega bæbi þiminn vg jörð, með ollu því, 

fem í þeim er. * 

YYterE: a) Muf fólarinnar og tunglsins fjás 

um yjer á himninum mifínn fjalda af ftjorn= 

ut. Mebal Þeirra eru noffrar, fem Tallaft 

plánetur, allt eins Fringlóttir bnettir eing og 

vor jorð, og er efti óliflegt, ab í Þeim búi margð 

fonar lifandi ffepnur. En bær eiginlegu ftjorn- 

pt eru fólir, eing og fú, fem {fín næft víg, og 

upplýða með fama hætti hnetti þá, fem þeim 

eru nálægaftir. Tunglið er þnsttur; ein8 vg 

jerbin, fem fær, ein og hún, ljós fitt af fólunni. 

b) 2 jarðunni teljaft hjer um tuttugu og fimm 

þúsundir lifandi (Eepna af ýmsu Eyni, 

auf mannanna, fem eru tals þúsund milli 

ónir — en þver ein millión er fama fem þús 

und fínnum þúðund. Abrar lifandi ffepnur, fe 

til abgreiningar frá mönnunum tallaft fEyn= 

Iausat og mtállausar, ffiptaft í dýt, fugla, 

fiffa, orma, (EorFviEindi, og bær (fepnur, fent 

lifá bæði í vatni vg á landi. Gjerbvert af 

fynferbum befðum inniþelbur margð fonar teg= 

undir, fem eru þver annari ólífar. 

S ð. a) Over, fem vill gæta ffynjemi 
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fínnar, á hægt meb ab fjá, ab heimur: 

inn þefnreffi getað orbíb tilafjjálfe 

unt fjer, belbur en hús noffurt eba þvrp 

hafi getab byggt fíg fjálfts því enginn já 

þlutur er til, fem efti hefur haft fína or- 

-fef, fem hann er fontinn af. 

b) Qeimnrinn hefur efti getað vere 

ið tíl frá eilijb; því bjer fjánm, ab alle 

it Hlutir eru umbreytanlegir, og bæði menn 

ug ffepnur, ájamt obrn fleiru, þafa up p- 

baf og enbir. 

$ 4. Frá eilífð þlýturab hafa ver“ 

ið eit æðjta vera, fem jfapað hefur 

beiminn, eba rábib fyrir upptofum hans 

vg niðurröðun,  Þejsi vera fallafthub, 

og þejsi guð hlýtur ab vera fí allraeví 82 

afti, máttugafti og gægfurifafti, því 

þeim morgu ug margbáttubu bítum, 

fem eru-í heiminum, er jbv víðbómslega 
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niður rabab, og allir eru þeir mjög ungt 

famlegir. . 

S ö. Gud þeffift ljósðaft af fínu 

DrDi, en það má lega í þeirri heilogu 

tittingu, fem Fallaft biflía, 

S 6. Þabd er víft, ab Þann guds 

vilja, fen mennina áþrærir, er að finna 

í bifltunni, vg þejó vegna fallaft hún 

guDSorD; því hún fennir vjs fullfome 

lega og ljúðlega allt þad, fem fyndugur 

maður þarf ab vita fjer til endurbótar, 

huggunar og fannrar velferðar, bæti í 

þefsn og tilfumanba lífi. 

$S 7. Guð hefur fjálfur ftadfeft þitt 

urð, með því að hann hefur gefið þeim 

monnunt, þem það bajæ ritað, bæði fpeti, 

til ad auglýsa þá hluti, fem enginn mabur 

gat vitað af fjálfum fjer, og lifa frapta, 

til að fromfvæma þan vert, fem enginn 
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hefdi -getab gjört meb neinflagð náttúre 

legum mebolum. 

YMierE: a) 3 beilagri rítningu finnaft Þeir fpás 

Dómar, fem fyrir fegja marfverða tilburbi, er 

enginn mabur gat á þeim tímum fyrir fram 

fieð,. fen þó langu har eptir eru í ýtrafta máta 

uppfylltir. Gub einn, fem er alvitur, gat veitt 

þefsum beilogu monnum eflingu um þvilifa 

athurbi, Ef. 21, 1.—10.3 44, 21.—28. Her. 

31,31.—40.;) 50, 1.—46. Dan. 9, 20, —27. 

Matt. 24, 1.—28. 

b) 3 beilagri ritningu er talab mm Eraptavert, 

fem eru þvilif yfirnáttúrleg vert, að þau útbeimta 

guðlegan Erapt, þar efti var mogulegt, „ab 

giora han á þvílílan hátt með náttúrunnar 

froptum. Gun, fem er almáttugur, hefur ein= 

ungið haft þá beilogu menn, til ab gjora þvis 

líf báfembarsert. 2. WMóf. b. 14, 21.—30. 

Matt. 8, 7.——15. Jóh. 2, 1. 113 6, 1.—15.3 

9; 1.—38.; 11, 17.—-53. Poft. gb. 3, 2.—8. 

$ 8. a) Þeir menn, fem:ab gubó til 

hlutum vg með hans abýtoð hafa ffrifa 

að þá heilögu ritningu, fallaft yfir 
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hofub ab tala fyámenn, gubfpjallar 

menn vg þoftular. 

b) Epámennirnir, gubípjallamenn- 

irnir og pöftnlarnir voru útvaldir af 

guði, tilað vera þang fþenbibvbar 

mebal mannanna, fem þeir áttu að boða, 

hans vilja, sg framfsæma bans djetn- 

ing, á þeim ftað vg tíma, fem hans feti 

áleit bentugajt. 

$ 9. a) Gpámennirnir bafa þrif 

ab þann hluta ritningarínnar, jen fallajt 

gamla tejtamentid, áður en Áriftur 

fæðbift. 

b) Gamla teftameitib inniheldur 

ýmislegar bæfur, í hverjum guns vilji 

var anglýjtur Gyðingum, þeirri þjón, 

fen Mefjgías, heimsins lausnari, átti eiga 

ad refja fyn fitt til; en þefðar bæfur 

ern enn þá í mörgum greinum nytfame 
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legar hanba vfð, og þjenanlegar til læra 

bóms, huggunar og viðbgrunar. 

YflerE: a) Bæur gamla teftamentisins eru 

eptirfglgjanbi: fimm bæfur Mógta,  JófúaBót, 

Dómarabótín, Rutebót, fyrri og fíbari Gami= 

elabót, fyrri og fíbari Fonunganna bót, fyrri 

vg fíbari Kronífubót, Efbrabót, Mehemiebót, 

Efterabóf, obóbóf, —Dasibdfaltari, Galó= 

mong srbáfvíbir, þrjedilaranð = bóf og loffoæbib. 

Bjórir færri fþámennirnirt. Efajað, Feremias 

meb banó þarmagráti, Efefiel sg Daniel. Tólf 

Ímærri fþámennirnir: Hófeað, óel, Amoð, De 

babiag, ónað, Miltað, Maþúm, Habafut, 

Geffoniag, Daggens, Gaflariag, Malatiag. 

b) Sriftur hefur fabfeft, ad bæður gamla tefte= 

mentisins fjen af guði, Qúf. 24, 25., 27., 

44. og á Kriftó tíðum born allar þefðar bæfur 

faman jafnadar Í gamla teftamentinu, fent 

enn eru þar. 

S 10. a) Gubfpjallamennirnir og 

poftularnir hafa {fríjab þann hluta 

titningarinnar, fem falaft nýja tejtar 

mentib, eptir að Kriftur fabbift. 
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b) ýja teftamentið ínníbelbur í 

ýmiðlegum bófum allt þab, fem gub 

hefur viljabd angljóft gjora fyrir ollum 

heiminum, um fyndaranna enburlanf 

vegna Sriftð, trúna, guds útta og bygb- 

ina, jem útheimtift til þáluþjálpar. 

" MratE: a) Elýja teflamentisins bækur eru ept- 

írfylgjandí: físgur gubjpjall, nefnil.s Matteus= 

ar, Wartúgar, Qúfaðar og Fóþannesar; poft= 

ulanna gjorningabóf; 14 Páls fendibrjef, fen 

ern; eitt til Rómverja, tvo til Korintumanna, 

eitt:tíl Galatamanna, eitt til Efeðuðmanna, 

eitt tíl Fílippimanna, eitt tíl Rólofsamanna, too 

til Tefsalonifumanna, tyg til Tímóteuðar,“ eitt 

til Títuðar, eitt til:Filemons, eitt tíl þínna 

Oebreftu; Falobó piftill, tvo brjef Pieturð, þrjú 

brjef Sóþanneðar, Rúbaðar brief og Hóbann= 

eðar opinberingarból. 

 Þ) Rtiftur befut með fínum EraptaverFum 

fannað, að bann væri fendur af guði, og 

meb fama þætti er trúverðugleiEi guðfpjalla- 

tennanna og Þoftulanna ftaðfeftur, Sóh. 

10, 37., 38.3 14, 10., 11. Poft. g. 6. 3, 1, — 

tákn 
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16. Gkríf þinna elgtu Fríftinna ærifebra inniz 

halda þá sitniðburbi, fem  gjíora  augljóft, 

ab gubfpjallamennirnir og þoftularnir hafi ffrif- 

ab Þær nýja teftamentíðins bæfur, fem þeim ert 

eignaðar. 

s 11. Egtir Rg RE an 

ífiptift gubsurð í lögmálið og esane 

gelíum. 

a) 3 lögmálinu fýntr guð sjé það 

ílla, fem vjer eigum að forbaft,, og það góba, 

fem vjer efgum að áffunda; það leitir ofð 

einnig fyrir jjónir begningu fyrir þið ílla, 

til víðberunar, og umbun Ki bið góa, 

„til ujsporfunar. 

b) Evange línum iníþelður guðs lof 

orb um fynDanna fyrirgefningu og jálu- 

hjálp vegna Sesú rifts, fem enburleyfti 

beiminn meb fínni pínu og bauda3 auf 

Þejsa fennir það ofð, eptir verri röð og 

Teglu, og með byerju móti sjer getum 

DrDíd Hluttafanbi GR fynbanna, 
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sg þeirri fáluþjálp, fem Sriftur hefur ojs 

útvegaD. 

ert: 3 fyrfta parti fræðanna er talab um 

lögmálið, fem inniþélbur guðs tíu boðorð; 

en evangelíum er í fjórum fíðari port= 

unum, fem ínníþalba þrjár greinir trúar- 

innar, fj bænir í Saðir vor, áfamt meb 

fEfrnar og altatis faframentunum. 

HM. vað titningin Bennir ofs um guð 

yfir bafuð að tala. 

$1. Óeimsins ffapari er fá eini 

fanni. guð, og enginn nema bann. 

(Ef. 45, 18. Svo fagði Drottinn, fá 

eð himininn befur fEapað, já guð, fem jarð= 

ina befur til búið: Æg em trottinn, og enga 

inn annat guð er til, nema eg. 

1. Rot. 8, 4.  YVjer vitum, að fEúrgoð 

beiðingjanna eru eEEert, og enginn annar 

„guð er til, nema fá eini. 

tMretE: a) Óreíbíngjarnir Dýrfuðu marga hjáguði 

„g Teítudu flundum til eins, ffunbum til anu= 

arð, en gátu jamt efti vitab, til þverð af beim 
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Þeir helgt ffglbu {núa fjer með stjóuftu ven 

um hjálp sg aðftoð. 

b) Bjer hafum vrfaf til, að álíta fjálfa vís langt 

um fælli, þar vjer beffjum fannan guð, og 

vitum, að þann er einn; Þar fyrir leitum vjer 

bælið hjá honum einum, og feljum vort tranft 

og atþvarf tíl hang í ollum vorum naub= 

fynjum. 

$ 2. Mitningin fennir „fé, ab 

þeffja þann einafta fanna gub, fem 

fobur, fon ogbeilagan anda, vg tile 

einfar bæði fóður, fyni sg Heilögum anda 

þá einu og fomu gubbómlegu eru, 

fem þeir eru áaðgreinanlega fameinabir í 

hver meb gbrum, með þeim bætti, fen 

bjer fáum efi jilin. 

ÝMratt. 38, 19. Jesús býður finnum læti 

fveinum: Sarið og gjarið allar þjóðir að 

mínum lærifveinum, og {Eírið þær til nafns 

foðursins, fottatins: og þefs beilaga anda. 

Sób. 15, 26. Hesús, fvo fem eingetinn 

fonut fæðursins, fegir: Æn þegar buggar- 

gtinn Eemur, fem eg mun fenda yður frá 
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föðurnum, fá fannleiEsins andi, fem Bona 

ut frá fóðurnum, bann mun vitna vm 

mig. 2 or. 13, 13. 

SYrerE: -Þab er vrbið ab venju mebal friftínna 

manna, að Falla guð Þrennan eba þríeinan, 

til ab fýna þar meb, ab faðir, fonur, og beilag= 

ur andi haft einn og fama allrahæfta gubbúm 

fameiginlega þver með brum. Fóþ. 10, 30.3 

16, 15. Datt. 3, 16., 17.  Sóþ. 14, 16. - 

$ 3. Habir, fonur vg heilagur 

andi eru jafnt þluttafandi í þeirri 

fomu etlifD, mætti, gægfu vg fpefi; 

þeir hafa eina og þómn fameiginlega DýrÐ. 

Sób. 5, 19.—23. Hess fegir: vað 

belst faðirinn gjótir, það fama gjorir fon= 

utinn eins; því eins og faðirinn upp vefur 

dauða og lífgar, þannig lífgar og fonur- 

inn þé, fem bann vill, fvo að allir fEnli 

beiðra foninn, eins og þeir beiðta foður= 

inn. Zífa fvo játar fjálfur esús, Hób. 

17, 5., að bann bafi verið í dýrð bjá 

fóðutnum, áðut en beimurinn var til. 

Sóbþ. 1, 1.—3., 14. Róm. 9, 5. debi. 

153. 
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1. Bot. 2, 10., 11. Þoftulinn Páll fegir 

um beilagan anda: Guð béfur látið fínn 

anda opinbera ofs fin vísdómsfullu táð, 

Því andinn tannfaðar alla bluti, og jafn- 

vel guðs leynda ráð; en.bver veit, þvað í 

manninum býr, nema mannsins andi, fent 

í borum er? fvo veit enginn, hvað í guði 

být, nema guðs andi. Með lifum hætti 

fýnir og. poftulinn, að þab hafi verid fá heilagi 

anbí, fem útþlutadi yfirnáttúrlegum  nábargáfum 

í bínni fyrftu Friftaf, og mebal þeirra telur 

hann vald til, ab gjora Fraptaverl; og fíbar 

fegir bann, 1. or. 12, 4.—11: Æn allt þetta 

vetEar einn og binn fami andi, fem gefur 

bverjum einum eptit finni vild. Doft. g.b. 

$,03:,4;,1. Aót:3,10. 

íMierE: a) Þab. er farthatleg og mifilbæg 

buggun fyrir ofs, ab bjer vitum, ab fon= 

urinn Jesús Rriftur, fem hefur fennt ofó, 

hverju vjer eigum ab trúa, og enburleyft ofð 

meb fínni pínu. og auða, er fannut guð, 

áfamt með. faðurnmn; Því vegna þefa 

getum vjet með fullri fannfæringu teitt 

ofs á bann, fylgt honum í ollu með ftabfoftu 
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trúnabartranfti, lifa og ám efablenbni tilbebib 

hann. 

„b) Ofs er það mifilsvert, ab sjer vitum, ab 

fá beilagi eanbi, fem með gubðordi verfar 

til vorrar upplýðingar og enburbótar, er fann 

ut guð, áfamt með fóðurnun og fyn- 

inum; því þefð vegna erum vjer nú fullvifgir 

um, áð vor betrun er moguleg, ef vjer færum 

víð gubóorb rjettilega í nyt, og engin ban= 

trú eba efafemi getur haldid bíð frá, ab til 

bíbja beilagan anda  meb fama trúnabar- 

traufti, fem foðurinn og foninn. 

11l. $vað ritningin Eennir ofs um guðs 

| veru og eiginlegleiEa. 

$ 1. Gub er anbi, etur ójýnileg 

vera, þem hefur að fonnu frjálsræði og 

ffynfemi, en engan lífama ebur limi3 

þejð vegna getum bjer elfi fjéð þann meb 

- Tifamlegum augum, effi belour útmálad 

bann meb neinni mynd. 

Jóh. 4, 24. Guð ertandi, því eiga Þeir, 
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fem tilbiðja barn, að gjara það með tjett- 

um anda. 1. Tim. 1, 17. 

YYrerE: Gud býrlaft og vegfamaft begt meb 

bteinum þantum og téðvandum lifn= 

aði, þvi þefa Fonar býrfun á begt vib þann 

gub, fem er anbi. 

S 2. Gub er eilífur, og Hefur hyorti 

upphaf mje endir; bann er ætíð óume 

breytanlegur, og verður jafnan 

þinn fami. 

Sálm. 90, 2. Aður en fjellin voru til, 

og þú til bjóft jarðina, ertú guð, og það 

ft eilífð til eilífðar.  Sálm. 102, 27.—28. 

Sa. 1, 17. þjá faður ljósanna er engin 

umbreyting nje umbreyptingar-fEuggi. 

%YierE: Gub, þem er eilifur, óumbreytanlegur, 

getur þefð vegna giort þá eiliflega fæla, fem 

elffa hann og blýba þonum. ang máttur til 

Pefa rjenar albrei; elti þelbur umbreytir hann 

fínum áfetningi og loforðum, 

$3. Gub er almáttugur, og getur 

gjort allt, hvad hann vill, án mals ebur 



42 Byrfti Fapttulí. 

fyrirþafnar; en hann gjorir effert annab 

en-þab, fem er vístómsfullt og gott, því 

- bann vill etfert, nema það einungið. 

Sálm. 115, 3. Port guð er í himninum; 

bann gjatir allt, fem bonum gott þyir. 

Gálm. 135, 6. 

„Set. 32, 17.—19. Ö Brottinn, Drottinn, 

fjá, þú befur með þínum miðla mætti 

gjatt bimin og jarð, og þjer er enginn 

blutut unt megn, þú binn mili og vold= 

ugi guð, mifill í réði og máttugur í at= 

bofnum. 

YMrert: Vjer megum óhultir tteyfta á bjálp 

og verndan þefs almáttuga guðs í ollum 

„Ygrum rjettilegum atbafnum, þvi þann sant= 

ar byorti velbí nje frapta, til ab vernda „vð. 

En bann er lífa máttugur, til að begna þeim 

ab maflegleifum, þem eru honum óblýbnir. 

S 4. Gub er albis, og veit allt í 

einu, bæbi það, fem {feb hefur, þad, fem 

nú ffebur, vg það, þem á allri ófuminni 

tíð mun ffe. - Bvrar beimugleguftu þugs- 

anir eru etfi þulbar fyrir honum. 
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1. Jóh. 3, 20. Guð þeftir alla bluti. 

Sálm. 139, 1.—3. „Drottinn, þú tann= 

fafar og þeffir mig; þú fEynjar mínar 

bugtenningar álengdar; þú fjer gjarla all 

at mínar atbafnir. 

YYíerE: ab væri mefta beimfta, ab ætla fjer 

ab bræfna fyrir gubi, fem veit allt, og verur 

efti á tálar Dreginn meb útvortið yfirþylmingu. 

ann veit, þvab vjer hugsum, tölum og gjórum, 

hvort þab er heldur illt eba gvtt, jafnvel þó 

, enginn mabur verði nofturn tíma áffynja þar um. 

$ ö. Gub er alvitur, vg Hefur ætíð 

þann besta tilgang í fínum ájetningi, og 

velur lifa jafnan begtu medgl, til ab Éoma 

bunum fram. 

Sálm. 104, 24. Drottinn, hversu mörg 

eru þín vert, þú gjardir þau gll með vís= 

dómi. ob. 182, 13. 

YirerE: Vjer megum óþult trúa þvi, ab binn 

alvitti guð gjarir eðEert, án hefð það fje 

nytfæmlegt, og ab allt, fem fram bib víð 

temur eptir bans vilja, „þor of8 til gagnsð 

og góba. 

S 6. Gub er alýtabar nálægur, 

y 
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og serfar með fínum frapti alftabar í 

ollum þlutum. ann er hvergi fjarlægur 

fínum ffeynum. 

Gálm. 139,7., 8. vert get eg farið frá 

þínum enda, drottinn? hvert get eg flúið, 

fvo þú fjáir mig etEi? þó eg færi upp í 

bimininn, þá ertu þer, og þó eg byggi 

mjet legutúm í undirðjúpinu, þá ertu einn= 

ig þar. Set. 23, 24. 

YrerE: - áinn guðbtæðdi má veta með 

góðu geði í gllum fínum mótgangi, því 

brottinn yfirgefur þann albrei, belbur barbseit- 

ir bann. Æn fá óguðbræðdi befur otfat. 

til að fEelfaft, jafnvel í leynileguítu fylgfn= 

ut, þvi hann getur hvergi umflúib brottin, 

finn býmara. . 

$ “. Guð er góbdur, og aubfýnir 

fínum ffopudu ffepnum fso margar vele 

" gjarðir, fem þver þeirra getur í móti tefin, 

eptir þeirra ebli, líferniðsmáta, eba út- 

vortis áfigfomulagi. 

- Gálm. 145, 6. Drottinn er ollum góð= 

ut, og benn miftunar fig yfir all fín verð. - 
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Poft. gb. 14, 17. Guð befur eEEi látið 

fjálfan fig vera án vitnisburðar, þar bann 

veitti ofs mifið gott, og gaf ofs Dagg af 

bimni og frjóvfamar árstíðir. 

YterE: Dís byrjar með fannarlegn Þafflæti, 

ab gíburfenna eing Þær jmærri, fem hinar 

færri gubð gáfur, og albrei Tvíba fyrir, „ab 

bann muni fynja víð þejs, fem bann fjer, ab 

oj er þjenanlegt. 

S 8. Gub er miffunfamur, og fúð 

til, ab veita oj þugfvolun í vorum þórín“ 

ungum, og frelða vjs frá þeim á þeirri 

tíð, og með þeim bætti, þem bann fjer vjá 

bagfvæmaft, allt eptir því, fem vor selferb 

útfrefur. 

Gálm. 103, 13. Æins og faðirinn er 

börnunum líEnfamur, eins.er Drottinn mift- 

unfamur þeim, er bann óttaft. 2. Bor. 1,3 

%tert: Í ollum votum mátgangi megum 

vjer með von og traufti leita bælis bjá 

miftunfæmum guði, vg hvorti rriba vjð 

á sorn eigin vísbóm, mje mannanna abftob, 

dem vpt fann ab bregbaft. 



46 Börfti Fapítuli. 

$ 9. Gud er heilagur, fem ætib elffs 

ar það góba, en befur ftærftu misþófnun 

á öllu því, fem illt er. 

Gálm. 5, 5. Drottinn, þú ett eEEi fé 

guð, fent óguðlegt athæfi líkar; hver, fer 

et vonðut, fær eEEi að vera hjá þjet. 

1. Ðjet. 1, 15. Verið heilagir í allu yðar 

Dagfati, eins og fá er beilagur, fem yður 

Þbefut Eallað. 

YYrerE; Yjer eigumt með varEárni að forð= 

aft allt, fem illt er, því það er gubi á móti. 

En sjer eigum ab. áftunda fannan guðs: 

ótta, ef bjer viljum, ab þonum lífi síð ojð, og 

ban fje ojð jafnan nábugur. , 

$10. Guð er rjettlátur, og gengur 

rift eptir, ad lifa fje eptir hans bobe 

yrbunt, þem að allu leyti horfa til vorrar 

nytfembar;  þejð vegna vill hann um 

buna einungis Þeim, fem hlýða honum, 

et begna þeim, fem þunum ern óblýbnir. 

2. Móf. b. 20,.5., 6 Æg er. Drottinn 

þinn guð; eg er vartdlátut guð, fem læt begn= 

ingu fytir feðranna tanglæti Eoma fram 
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á börnunum í þriðja og fjórða lið, — það 

et að fegja — á Þeim, fem mig bata.  Æg 

et lífa fé, fem auðfýni miffunfemi í þús= 

und-liðu á þeim, fem mig. elffd, og við 

þá, fem varðveita min boðorð. 

Róm. 2, 6. Guð mun gjalda einum og 

fjerbverjum eptir bars verfum. 

"ierE: a) Það er miðil beint{Ea, að bugsa 

guð muni fjá í gegnum fingur við ofs, 

bvetsu lengi fen vjer áfram baldum í 

fyndunum; því þang rjettlæti útheimtir, ab 

hann begni því vonda aDrum fil ffelfingar vg 

viðogrunar, þvo að mennirnir Tetbift efi til 

Íafta og óbyggdu af sundra eptírðæmum. 

b) Meb þet gudí fýnift efti Þjenanlegt, að begna 

etið eður Íauna, eptir fjerfverg serbugleifum, 

í þefsu lift, þá. Oregur bann opt þvott. 

tveggja undan til þefs í sðru lífi, þóar 

bæbi fá úgublegi, og lifa hinn gubþræbbi, úta 

tafa þver upp á fínn máta fín verfalaun. 

$ 11. Guð er fannorbur, og Dregur 

Djs albrei á tálar með neinn faldi; hann 

er trúr, og beitir hvorfi nje Ívfar sbru 

en því, er hann bæbi fann og vill efna. 
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4. YYTóf. b. 33, 19. - Guð et eEEi eins óg 

maðurinn, að bann ljúgi, e€EEi beldur eins og 

mennfins barn, að bann fjái fig un band. . 

Gálm. 38, 4. Drottins orð er fannar 

Iegt, og bann efnir vifsulega það, fem bann 

ofar. 

ftierE: Díð er Þab nóg til trúarftyrtingar, ab 

vjer vitum, bvað guð befur látið ofs unna 

giora í fínu orði, og þab eigum vjer að halba 

fyrir fatt, án nolfurrar efafemi. 

Mnnar Fapitnli. 

Um gubó vert. 

svað titningin Eennir um fEspunina og 

fEapaða bluti. 

$ 1. Eub hefur í uppbafiffapab 

bimin og jörð af engu, alleina með 

fínn almatti, til gagns og glebi handa vll- 

unt fínum lifandi ffepnum. 

1. Ytróf.b.1,1. 3 andverðu fEapaði guð 

bimin og jarð. Sálin. 115, 15. Æf. 40, 26. 
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Gélm. 33, 9. Sann taladi, þá fEeði það; 

bann baud, þá ftóð það þar. 

Merf: Gud hefur meb. ffopuninni fov báfam- 

lega opinberab fitt almrætti, fpeti og gætu, 

ab fjerþser, fem með alvarlegu athygli gefur: 

gætur að heiminum, þýtur þar af ab upþorv= 

aft, til ab heiðra og Segjama gud, og þalfa 

bonum. 

S 2. Þegar gud hafði á fer Dog: 

um (ofið ffópunarserfinu, og gjört 

Jörðina byggilega handa ollum lifandi ffepn- 

um, hvílbíft þann, ebur þætti ab ffaya, 

á bínum fjóunda Begtnum. 

2. Móf. b. 20, 11. A fep Dagum gjardi 

guð bímin og jörð, og bafið, og allt, fe í 

þeim er, en bvíldift á binum  fjaunda 

Degi. Sálm. 104. á 

"MierE: Gjaundi Bagutinn, fem er já fíbafit 

í vífunni, var ab gudd bobi beilagur bald= 

inn bjá Gyðingum, tíl þafflætíseminningar 

um heimsins ffopun; þar á mót eigum vjet, 

Eriftnir menn, að balda beilagatt fyrfta 

Daginn í vifunni, til þaltlátrar enburmtfnu= 

ingar um Seðú rifta: uppríðu. 
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$ 3. MH fjatta begt vifunnar ffapabi 

guð þinn fyrfta farlmann, er bjet Mbam, 

af molbu, og þína fyrftn Éonu, fem falle 

abift Eva, af mannsing fínu. Bæbi þan 

famtengbi gub í þjúfþfap, til ab aufa 

Fyn þeirra, og ab hvort um fig ffylbi 

funda annars velferð. 

1. Ytióf. b. 1, 28. Guð fEapaði Farlmann 

“ og Fvennmann, blefsaði þau og fegði: AuE- 

ist þið óg matgfaldist og upp fyllið jarðina. 

Poft. gb. 17, 26. Drottinn befut gjatt, 

að allar mannanna Eyntvíflir búa á alle 

um jarðatbnettinnu af einum ættítofni. 

YYrerE: Þab er viburfbæmilegt, ab allir vjer, án 

alla greinarmunar, berum umbypggju hver 

fyrir sðrum, og elífum bver annan, einð 

sg born af fama forelbri, þar sfer allir játum, 

ab Hbam og Eva hafi verið vorir fyrftu forelbrar. 

$ 4. Miebal binna fýnilegu guds 

ffepna á jórbunnt er maburinn bin ' 

ágætafta. ann er gæbbur með ffyn- 

fembarfullri fálu í hentugum Tífama 
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banda henni; bann er vg fvo fettur af 

guði, til ad tába yfir ollum öðrum býrum. 

Þrjeð. 12, 7. YMoldin blýtur að hverfa 

til jarðarinnar aptur, hvat þún áðut vart, 

en andinn til guðs, fen gaf bann. 

1. YYTóf. b. 1, 28. Guð fagðdi til votta 

fyrftu foreldra: Gjorið yður jorðina unbir= 

gefna, og Drottnid yfir fiffunum í fjón= 

ut og fuglunum í loptinu, og yfir allunt 

dýrum, fens brætaft á jörðunni. 

 SMierE: Mennirnir bafa það mitla fram 

yfir dýtin, ab þeir „geta btigsað, talað 

og breytt eptir fEynfamlegti mnbugsun; 

en með þefa meira athygli eigum bjer ab gæta ' 

vor, fo vjer efti banbrúfum þejða flóru yfir= 

burdí á móti gubá vilja, fjálfum ofá ebur 

gbrum til {faba. 

$ óð: Eifami manngins erjvo hag“ 

Fvæmlega til búinn, ab bæbi getum vjer 

- únmið þad, þeim nytjamlegt er, með lime 

auna brúfun, og lifa notið ftórrar ás 

„ Wægju men ffilningarbitunnm,  fent 

4* 
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eru: fjón, heyrn, ilman, fmeffur vg 

tilfinning. ; 

1. YMióf. b. 2, 15. Drottinn guð fetti 

Adam í aldingarðinn Æðen, til að ytfja 

bann og vatta. 

Æfef. 4, 28. Poftulinn Páll beimtar, 

að vjer fEulum  etviða, og vinna ofs inn 

eitthvað þarft, fvo vjer hofum noðEuð til 

að gefa þeim, fem með Þurfa. 

ert: a) Bjer erum alir ffapabir til að erstba; 

því má enginn eyða fínni tíð í iðjuleysi. 

b) Þegar Wjer njótum einhverrar ánægju meb 

féílningarvitunum, þá eigum vjer gtíb vand= 

lega að gæta bófs í hverjum blut, en forð= 

aft alla vanbrúfun, fvo guds gæfa verdi 

vís elfi til forbjorfunar af jfjálfffapar<vítum. 

S 6. Gúlin er já mannsinð part: 

ur, fem bugðar sq ályftar.  Óún er 

óbaudlegur andi, gætd með jfynjemi, 

til ab þeffja, hvad rjett er eba rangt, og 

með frjálsræði, til ab velja arnabhvort * 

gott eður illt. 

Matt. 10, 28, Jesús fagdi: Áræðist etti 
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Þá, fem lífamann Deyða, en geta eEEi líf 

létið fálina. 

YYrerE: Þar eb fálin er æbri þartur mannsins, 

eigum vjer ab Fappfofta, ab Játa ofs framt 

fara í nytfamlegti þefEingu vg lærbómi, 

og ætib, girnaft bið fanna góða, {vo vjer 

Hæfilegir verbum til  fannarlegrar farfælbar, 

bæbi í þefðu lífi, og eintanlega í Kví tilfom 

anda. 

$ í. At, fen gud ffapabi, var yfrs. 

„tb gott, og í besta máta lagabtil. þejs, 

fem þad var ætlað; en einfanlega var made 

urinn, fsv þem ffilningsfull bera, ffap- 

aDur eptir gubð eigir mynd. 

1. Yfróf. b.1, 31. Guð fá allt, fen bann 

bafði-gjett, og fjá, það var yftið gott. 

1. ról. b. 1, 26., 27. Guð fagdi: Vjer 

viljun gjóta manninn eptir vorri mynd og 

lífingu; þá fEapaði bann manninn eptir 

guðs mynd; bann ffapaði þan, Fatlmann 

og Fonn. 3 

ert: Eftert af því vonda, er finnft í heimína 

' um, getur til veifnast guði, fem efli var vr= 
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fet til *þefs. = Gtulbin verður: tinungið hjá 

manninum, fem efti gætti fíng mebfæðba fafs 

Íeysís, 

$ 8. Þeir fyrftu menn liftuft 

gubi í noffru, vg í því tilliti er-fagt 

þeir hafi veri ffapabir eptir gubs 

mynd. Þar í söru þeir honum lifir, 

ab Þeir þofnu þeffingarfullan ffilning 

á ollu, fem þeir með þurftu, til ad 

byrja farjællegt lífs lífa hafðu þeir í vilja 

anum lyft og longun til bíns góba, 

án þejs að freiftajt af noffurri tilbneigingu 

til ill. 

Ptíeð. 7, 29. Salómon fegir: Það bef 

eg fundið, að það, fem guð befut gjatt 

manninum, er tjétt. Qjer á lifa við Það, 

fem. þpoftulinn Páll fegir, Ból. 3, 10.: 40 

þeir trúuðu bafi íElæðst nýjum manni, fem 

endurnýjaft til þefEingat eptir þefs myn, 

fem bann befut fÉgpað. Æf. 4, 24. 

YIrerE: Vjer eigum ab áfhíhda, að verða guði 

lífir að nýju, og teppaft ef vegna Daglega 
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eptir, ab láta of fara fram í þelfingu og ráb= 

bendni, {90 bjer bérðum að hýjum og betri 

tonnum. 

S 9. Mi mannsins hefur gud lifa 

ffapab abrar ffynjembarfullar vers 

ur, fem hafa æðra ebli, vg fallaft engl= 

ar. Þeir eru arbar, hafa því ffynfemi 

og frjálsræbi, en jarbneftir menn geta 

etfi fjeb þá án gud fjerbeiliðlegrar tile 

blutunar, því þeir hafa engan jarbneffan í 

Tífama. A 

- Gálbm. 103, 20., 21. Æofið drottin, þjer 

bans englar, þjer aflugar hetjur, fem fram- 

fvæmid bans boð. ÆLofið Drottin, þjer 

bans þjónar, fem gjorið bans vilja. 

$ 10. a) Tvffrir af englunum hafa 

fjálffrafa fallid frá blýbní fínni síð 

qub; þeir fallaft þefjð vegna vondir engl- 

ar, og líba þá begningu, fem illffa þeirra 

Hafði til unnið. 

2. jei. 2, 4. Guð þyrmvi eEEi engluri= 

um, fem fyndguðu, bhelbur fteypti þeim 
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niður til belvítis, og fetti þá í mytfra- 

fjatur, fvo að þeir gepmift þar til dóms- 

ins. Matt. 25, 41. Hób. 8, 34. 

bh) Óínir englarnir hafa {tabið ftad- 

ungir íþlýbnt fínni við gub, og fallaft 

þvi góbir englar; þeir hafa yndi fitt 

af, ab fÉsba guds býrb, Ísfa hann vg á- 

falla, og gjöra allt, fem bann ffípar þeim. 

sSebr. 1, 14. Æru englarnir eEEi þjón- 

mftufemir andar, út fendir vegna Þeirra, 

fem sðlaft (Eulu fálubjólpina? Matt. 18, 

10.;28,2.—7. Lúp. 1, 26.—28.3 2, 9.—14. 

YMert: 3 þriðiu gtein af faðir vort verb= 

um yjer minntir á, ab gjera þab, fem gub vill, 

meb: fomu lyft og áftunbun, eind og góðu engis 

arnir glera þab á himnum. 

„Al.  $vað titningin Fennir ofs um guðs 

forfjón, og um viðhald allta fErpaðra bluta. 

$S 1. Gub vibbelbur llum ffope 

ubum þlutum með jínu almætti, og 

lætur þá niburrobun í náttúrunni 



Unt, gub3 vert. ðl 

balba fjer, þem hann einu finni hefur þett; 

því annarð mundi bún fara aflaga. 

„1. YMTóf. b. 8, 22. Meðan jattin er við 

lýði, fEal bvorti linna féð nje uppftera, 

froft nje biti, fumat nje vetur, Dagur nje 

nótt. 

Sálm. 104, 13.,14. Drottinn, minn guð, 

þú vafvar fjallin bjer ofan að, og fyllir 

landið með ávogtum, fem þú gefur; þú 

lætut gtasið fpretta banda fjenaðdinum, og 

Forn mönnunum til nota, fvo að þú út 

Íeiðir brauðið úr jorðunni. 

MerE: Bjer megum tid reiða ofs á guð, 

bvernig fem áftatt er fyrir ofs; þvi  meb 

fínu almætti, fþefi og gætu verndar Hann 

* Jafnan hefminn; en. Sjer megum helbur -albrei 

gleyma því, ab vrglama hann og þatfa honum. 

$ 2. a) Gud ber umbyggju fyrir . 

ollum fínum ffepnum, fmáum vg 

ftórum, veitir þeim ollum allt, jent þær 

vid þurfa til Íífðeuppeldis, gætir Hl 

og verndar þær. 

Gálm. 145, 15., 16. Alta gugu vona 
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til þín, brottinn, og þú gefur þeim þeirra 

fæðu í bæfilegan tíma; þú upp lýFur þinni 

bendi, og feðut allar lifandi fEepnur með 

Þinni blefsun. 

b) Gjer í lagi ber gub umhyggju: 

fytir mönnunum, er með Ífynjeme 

inni, og Hennar rjettri brúfum, geta orbin 

njótandi langt um meiri fælu en ffyrtlansu 

ffepnurnar. 

YITatt. 6, 26.—30. Sesús fagdi: Gætið 

að fuglunum í loptinu; þeir fá bvorti nje 

upp fEeta, og eEEi fafna þeir í Eornblaður, 

þó fæðir yðar bimnefti faðir þá; eruð 

Þjer efEi mitlu ágætari en þeir? — og 

þar eð guð fErýdir grasið á afrinum, fem 

ftendur í Dag, ett á morgun verður aflað 

í off, mun bann efti miflu fremut Það 

fama við yður gjota, Þjer lítiltrúaðir? 

íTíatt. 5, 45. F 

YMterE: a) Mjer megum eEEi miebrúta fEpn- 

lausar ffepnur, eba fara illa meb þær, því 

guð, fem hefur {Éapad þær vg nærir, vill, ab 

Þeim vegni vel, einð og víð. 

b) Bjer eigum efti ab misbrúða guðs gáfur 
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til. óbófs, því þann hefur efti gefib ojs þær 

til annarð, en að vjer ffylbum meb þeim efla 

vort eigið og annara fannarlegt gagn. 

ce) Þar eð gud hefur gefi ofð Sora lími og Frapta, 

til þefa vjer ffylbum brúfa há tíl nytjamlegrar 

vinnu, þá víll hann efti með sbrum hætti bera 

umbyggju fyrir voru uppelbi, en ab vjer fjálftr 

fieum jafnframt iðnir og atorEufemir, hver 

í fínu rjetta ftandi og embætti. 1. Múf. b. 3, 

19. 2. Tejð. 3, 10.—12. | 

d) Það er fannartlegur velgjotningur af 

guði, að vjet erum fEyldugir að eyviða; 

þvi vid þad ftyrtift. heilda Tifamanð, og fálín 

upporvaft, tíl ab hugga um það, þem er gott og 

nytfamlegt, í ftab þejg, ab jæfjalt eptir fynb= 

famlegri 'glebi. 

$ ð. Gud, fem er heimsins bryttinn 

sg þtjórnari, ftýrir með fpefi og gægfu 

ollu því, fem vib ber í heiminum, 

vo ab bæbi gott vg illt fá þau erbaldf, 

fem honum þyfja bagfvæmuft. 

att. 10, 29.—31. BHesús fagdi: Gelj- 

aft efti tveir titlingar fyrir einn fmápen- 

ing?  Gamt fellur enginn af þeim til 
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Jarðar án yðar foðurs vilja; enn fremur: 

oll yðar bofudbár eru líða talin; óttist 

Þefs vegna eEEi; þjer eruð meira verðir en 

-tatgit titlingar. 

1. YMTóf. b. 50, 20.  Tófep fagði við 

bræður fína: Þjer ætluduð að gjóta mjer 

illt, en guð áfetti, að fnúa því til góðs, til 

að gjara það, fent nú ér fram Eomið, og 

balda moargu fóiði við lífið. 

YiierE: a) Bjer eigum ab fela guði á bendur, 

bvaðe árangur verður af voru LÍgglegu 

etviði, þar ed effert ffebur án hans vilja 

eba leyfið. 

b) Þegar guð leyfir sonbum monnum ab gjora 

ffaba, vegna hejs þann vill efti með galbi 

fvipta þá frjáldræbi þeirra, megum sjer famt 

treyfta því, ab þann í tæðan tína muni 

fnúa því til góðs, annabývort til vorrar 

„eigin eður annara nytjembar. 

c) Safnvel þó þab fundum liti foo út, eins 

og bínum óguðlegu gangi allt ab öffum, en 

gubbræbbir megi liba naubir og volæbi, er 

guð famt vísðómsfullur og tjettlátur í 

finni ftjórnum; hví hann veit begt, hvab nyta 

famlegt er, bæbi þórrjum út af fyrir fig,. vg 
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lifa ollum einínum yfir þefud ab tala; en í 

inu obru lífi mun hann vifsulega begna fjer= 

hverjum, og Íauna Ag eptir fem þver hefur 

tíl unnið. 

S.4. sr ber ab álíta 

þá ftubu, fem hann er í fettur, eins 

vg víjóa Follun af gubi, til ab gjöra 

þar þvo mitið gagn, fem honum eptir 

fremfta megni, efnum vg áfigfomulagi er 

mogulegt. 

1. Sam. 2, 7. Drottinn et fá, fem gjar- 

ir fátæfan og tían; bann er fá, fem nið= 

utlægit og upp befur. 

1. Bor. 7, 20. Ávet einn (tandi fi. 

ut í Þeirri fljett, fem bann er til Eallaður. 

YTierE: Over fem er Óánægður með fina fæðu, 

fé áfaEar guðs algóðu forfjón, og fýnir 

í því míla fávígtu. 

$ ö. vad, fem vjð mætir í þejón 

lifi, hvort það er heldur fþorg eba glebi, 

er ojð af gudí ætlab eytir besta tile 

Qangi, fo yjer hofum ætib vrjaf til, 
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ad vera ánægðir med hans ftjórnun vg 

umráð. 

sebr. 13, 5., 6. Látið pdur nægjalt með 

Það, fem þjer bafið; því fjálfur Brottinn 

befut fegt: Æg {Eal eEEi fvipta minni bendi 

af þjer, og engan veginn yfirgefa Þig; vjer 

getum því bugbrauftir fagt: Drottinn er 

minn bjálpatis eg {Eal effi Evíða. 

Róm. 8, 28. Vjer vitum, að allir blut- 

ir verða að þjena þeim til góðs, fem guð 

elfEa. 

íYierE: Oviðúrtvæmilegt er fyrir ofs, að 

falla í víl eður efafemi, þá mótgangur 

upp á Eemur, þar sjer vítum, ab gubs for= 

fjón safir yfir ofð, og ab neyðin fjálf verdur 

ab mebalí í gubð benbi, tíl.ad efla vort fannar= 

- Tega gagn. á 

Qærbómurinn um fEspuníina og viðhaldið er 

ftuttlega útmálabur í fyrftu grein trúat= 

játningatinnar í fræðunum. 
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"Mm fyillnígu mannanna af fyrbinni. 

$ 1. Reynflan fýnir, ab mennirnir 

eru effi fvo góðir, fem þeir ættu ab 

vera. Ýlir hafa fína brefti, og bjá 

allum bhreifír fjer einhver fynbfamleg 

tilbnetgtng, bjá fumum meir, en jumunt 

minna. 

Róm. 3, 23. Allir hafa fyndgað, og bafa 

fEott á þeitri brósun, fen bjá guði gildir. 

1. Tób.1, 8. Æf vjer fegjum, að vjet haf= 

um efti fynd, þá fvífjum vjer fjálfa ofs, 

og fannleifutinn er efti í ofs. 

íYíerE: Bjer hofum enga orfat til, ab tteyfta 

vorum eigin verðugleifa, ebur fyritlíta 

aðra; Þoi allir erum vjer ófulltymnir, og fjer= 

hyer befur nóg ab áfafa fig fyrir. 

S 2. Gú almenna fpílling mann 

anna er einfanlega þarífólgin, ab 

þeir brúfa efti ffynfemina til rjettrar 



64 Þribji Tapítuli. 

yfirsegunar, fem Femur til af því, ab 

-fynbfamleg girnd til jarbneffra 

hluta, fem fftlningarsitin fýsir til, hefur 

fengid fvo mifið vald yfir þugffoti þeirra, 

að þeir fæfjaft egtir tjeðum Ílutum, 

ein og væru þeir það æðjta góða. Þar 

af femur, ad maburinn getur haft vit á 

því góða, em befur famt „tilþneigingu til 

þing vonda. 

Mat. 7, 21.—23. Testis fegði: Hnnan 

að, frá bugftoti mannsins, Eoma vondar 

hugsanir, hórdómur, frillulífi, manndráp, 

Þjófnaður, ágirnd, illfEa, fvið, lauslæti, af 

utd, bafmælgi, dramb, birðulepsi; allt 

Þetta Femur að innan, og fautgar mann 

inn. 

Róm. 7, 18. 'Doftulinn Þáll játar: Æg 

veit, að í mjer — það er, í fyrndinfpilltri 

háttúru minni — býr efBert gott. 

STtert: Vjer verðum náfvæmlega ad gæta * 

vort, fvo að vondar gitndir uppEveptift 

eEEi hjá ofs, en alvarlega fapptofta, ad 

niður Eefja þær, þegar Þær tafa til ab þreifa 
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fier, fo þær fái efti yfirbond, og ab.vjer þrep= 

um efli í leftt og óbyggbir, fem Íraga gubé 

Ónáb eptir; fig, bæbi í Þefðu lifi . og í þínu tile 

Tomanba. 

S3.a) Effi er gubi mm fpillingu 

mannðing ab fenna,. því bann {fóp 

þá fyrftu menn > faflaúða - eptir - fínni 

mynd. 

SaP. 1, 13. Ænginn (egi, nær bann 

fteiftaft: eg freiftaft af guði; því guð get= 

ut efi freiftast af bittu illa; bann fjálfur 

freiftar og einEis. 

b) Gud hafði Þannab þeim fyrftu 

mönnum, ab eta ávartinm af einu tile 

tefun trje, en þeir gjorbu þab famt, vg 

fyrir þá fef urðu þeir efft einungið, fvo 

fem. óþlýbugir, baub aftraffi, unbirorpnir, 

eing ug gub hafdi þótab Þeim, belbur 

mifstu lífa þeirra fyrri lyft til bins 

góba, þar eb óregluleg  girnb til jarb 

neffra hluta fjeff yfirráb yfir ll #g 

vilja. þeirra. 

5 
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1. Móf. b. 2, 16., 17. Guð Órottinn 

bauð manninum og fagði: Af öllum trjám 

í aldingatdinum  mráttir eta, en af fEiin- 

ingstrjenu góðs og ills máttu eEEi eta; því 

nætr: fem þú etur af:því, fEeltu. vifsulega 

deyja... FR Eið Rr 

Mert:' Guð reyndi eÆEi fjálfs fíns vegna 

vota fytftu fotelöra með Byi, ab banna Þeim 

„. ággytínn á trjenu, Þar hann sifði gjorla fyrir 

„fram, byort þan mundu blýba fjer ebur efti; 

„„beldur var Þerf á á einbverti vepnflu vegna 

fjálfta þeirra, allt eind og. vegna fjerbverrar 

annarar „ilningsfullrar, ffepnu.  Meynfla þejsi 

áttf ab'gefa þeim tæfifæri til, ab brúfa þeirra 

st fjálfræbi, útvelja þið góða, sg hafna því ílla 

si eptir eigin; umbþuggun,. þeim fjálfum „til fb 

feltingar í Þyggb. og. rábyenbni. 

$4. Stítningin fégir of, ab einn af 

Þeim ett glum, fent falfnir soru frá þlýbni 

víð guð, sg fjer í lagi fallaft bjofuli, 

hafi reynt, ab fteypa vorum fyrftn forelbr- 

um í fan naubir, fem bann var fjálfur 

fominni, og ginnt Égu til, ab eta af 
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forbobna trjenu, en hún, loffabi fíban 

mann fínn Íbam til fama vert. 

1. Tróf. b.3,1.—6. $aggotmutinn fagdi 

ívið Eonuna: ÆEEi munuð þið Beja, því guð 

veit, ad nær fem þið etið af því ttje, munu 

yEEat augu upp ljúFaft, og þið munuð vetða 

eins og guð, í að þefBja gott og illt; en Fon- 

an fá, að trjeð vat gott að eta af,. fagurt 

á að líta og gitnilegt til: fróðleits, fvo 

bún tóð af þefs áverti og át, og bún gaf 

manni fínum þer af, og bann át. . 

Sób. 8, 44. Djöfullinn var morðingi 

frá uppbafi, og vat eEEi ftóðugur í fann 

leiEanum; því fannleifi er eEEi í bonumi; 

Þegar bann talar lygi, talat bann af fínu 

eigin, því bann er lygari og lpginnat haf 

undur. 

"MierE:, Defdi gub. átt að, hindra vora fyrftu 

„foteldra frá, að. brjóta bans boðorð, Þá 

befdi bann orbíbð ab Þvinga þá með al- 

mætti fínu, þar eb Þeir vilbu elti Viljug= 

lega: blýba þang bobi ug abvorun. í En þá 

„-befðu þeir mifst fEynfemi fína og frjáls= 

ræði, og unbís eing orbíð að. ftynlansum 
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epnun, er efti befbu fíban getab telib á 

móti Þeirri fælu, fem Þeim var ætlub; en þab 

var efli famfbæmt gubó fpeli og gægfu. 

$S Ó. a) Borir fyrfjtu forelbrar gátu 

effi látið þab fafleysi ganga í ættir 

tíl affomanba finna, fem þeir hefðu fjáljs 

iy mist; en af því ebli fjálfra þeirra var 

erbíd fytllt og þfemmt, blaut Þar af ab 

leíða, að níbjar þeirra erfu þefða 

fpillingn. 

Gálm; 51, 7. Davið játar: Æg er fæðd= 

ut í misgjerð, og ifynðinni gat mín móð- 

ir mig. . Jób. 3, 6. 

bh) Ggfim þefð, ab fynbjamleg girnb 

til jarbneffra hluta fjeff yfirráð hjá 

ogrum fyrftu foreldrum, er bin fama 

girnd nú orbin mögnuð í allra manna 

fálum; meb árafjölbanum jæbir hún af 

fjer Ýmiðlegar fyndin, og baubinn er jú 

begning, fem gub FE wib lagt, ef Þær 

brýgbar væru. 
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'Kóm. 5, 12.  Gyndinet af einum manni 

Eomin í heiminn, og baudinn vegna fynd= 

etinnar; fvo hefur dauðinn tunnið inn til 

allta manna, af því allir hafa fyndgað. 

Róm. 6, 23. 

YfierE: a) Æins og það ttje, fem er af illri 

tegund, eEEi getur borið bestu áverti, einð 

er þejð elti þelbur son, ab forelbrar, fem mifst 

hafa faflegsi fitt, og. ern fþilltir af vondum. 

girnbum, funni ab geta góba og með ollu fat 

lauga affomenbur; því verfanin verdur ab lilj= 

aft orfatinni. Datt. 7, 16., 18. Fóh. 14, 4. 

b) Guð vildi eEEi hindra, ab fú almenna 

filling, fem af þínum fyrftt monnum bar um 

ín í heiminn, út Breifdift eptir náttúrlegu 

eðli og rás til allra þeirra afEomanda, 

Ísi bann þafbi frá eilifb fyrtróugab þeim olum 

nægilegt(auðnarmebal vegna Krifts. óm. 11, 

32. (Hal. 3, 22. 

$ 6. þó fyillingin fje mifil, fem 

fomin er yfir alla menn, hefur gub þó 

Vagab því fvo, ab í vorum bjortum ffylbi 

eptir verba brottnanbi eptirlangan til 
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fuffu og belgengni, fem efti leyfir 

ojs, ab'vera albungið hirbulauðum um bora 

eigin „velferð. 

„ Æf. 5, 29. Aldrei befur neinn batað finn 

eigin lífama, belbur fæðir bann og endur 

nætir.“ 

YYrerE: a) Sannatleg fatfæld bjer í beimi 

„et einungis innifalin í velgrundaðri finn- 

istófemi og ánægju. Dg megum bjer efti 

fætjaft eptir neinu því, fem móti henni ftríbir, 

þar það er millu meir farjælb vorri til binbr= 

unar en eflingar. 

b) Zefti og óðpagðir, fém án efa munu eptir 

á afla vfð mifila fínníðóróa, eigum vjer af 

fremfta megni ab forbaft og af ab leggja. 

St. Gpillingin hefur þamt efti get 

ab. foo mifið ab gjórt, ab vjer fjeum vÍb- 

ungið tilfinningarlauðir um þab, fem 

rjett er ebarangt í vörum athofnum; 

því eptir guds albiðu rádftöfun hofum vjer 

allir famvigfu, er lætur „já fínna til 

innvortis ánægju, þegar bjer gjórum það, 

fem tjett er, en þar á móti upp vefur inna 
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wortið óánægju og órófemi, þegar „bjer 

tofum ojs eitthvad þab „fyrir henbur, 

fem efti er vjett ebur leyfilegt. 

Róm.:2, 14., 15.  Þegat beiðingjarhit, 

fem efti bafa lagtálið, gjóta það af nátt- 

útunni, fem :Lagmálið 'fEipar, þá. eru. þeir, 

þótt eEEi hafi þeir lagmálið, fjálfum fjer í 

Iogmáls ftað; því þeir fýna, að logínáls- 

ins verð eru fErifuð í þeirra bugfEóti, red 

því þeitta famvísEa bet þeim vitni, og þeittá 

bugrenningat, fem FI áfaða eða affáða 

þú. 

SYrerE: a) Gamvista vor et góð, Þegar Yjer 

finnum hjá fjálfum ofð, ab „etfert: serdur - meb 

tjettu funbib „ab orri: breytni. Þar á. móti 

er, bor famvi3Ea vond, þegar. vjer finnum, ab 

sjer efli hafum- þegbab sjá, eind og. bera ber, 

b) Gtærti Evol: getut efti hugsast en:vond 

famvisEa, fem oflæfir meb finu álagi bæbi í 

„lífi og bauba.  Þefjð vegna eigum vjer ví 

heldur ab Fapptofta, ab lifa gubrælilega, fo 

s Yjer getum halbid góbrt famvigfu. - ! 

E) já morgum fefur famvistan um flunba 

Arfalir, meban Þeir elli gefa gætur ab illverta 
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ne fínuim, ei einfvern í tíma mun hún þó 

váfna; mun þá úpp tóma þefð meiri tvibi og 

angur í fálunni. 

3. 8. a) Dlaburinn fynbgar, Þegar 

hann: verdur brotlegur í einbverju, fem 

ftríbir á móti qubð boi; þejs vegna er þab 

allt fynb, fem efi er jamfvæmt gubs vilja. 

1. Jóh: 3, 4... þver fem fyndina Brýgir, 

- bannogjotir það, fem er móti lagmálinu, 

' því það er fynd, fe. er móti lagmálinu. 

b) Daburinn brýgir fynd meb hugs 

renningum. og girnbum, Þegar bann 

hefur ánægju af, ab bugða um það, fem 

gubi er á móti, og fætift eptir því. 

fTiatt. 9, 4, Hesús fagdi til Fatifes 

anna: Því bugsid þjer fvo illt í pörum 

björtum. YYlatt. 15, 19., 20. 

e) Móburinn brýgir fynb meb orb= 

unum, þegar hann talar um eitthvad, fem 

annabþvort eft jambýður þeirri virdingu, 

er þann á gubi ab: veita, eba móbgar ells 

tgat fénbar náungann. 
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fTiatt. 12, 36. Hests fagdi: Mennirnir 

eiga að ftanda teikning á bómsdegi. af fjet= 

. bverju óviðurEvæmilegu orði, fem þeir hafa 

talað, 

d) Maburinn brýgir fynd með vérte 

ununt, þegar þann annabþyort gjorir eitt 

hvat, fem guð hefur bannab, ebur Iætur 

óqjart þab, fem hann hefur fípab. 

1. Sób. 3, 6. áver, fem ftóðuglega helð= 

"ur fjer til guds, drýgir eðEi fynd; hver, fen 

fyndina drýgir, befur: un fjeð guð, nje 

aðhyllst bann. 

Bað. 4, ál. ver, fem Eann að ER 

gott, en gjatir það efti, bann fyndgar. 

YtierE: Það er eEBi nóg, að vjer forðumft 

útvottis ill orð og ver, fem gjora vfð. anb= 

ftyggilega jafnvel í manna augum, heldur eigum. 

bjer einnig.ab gæta vor við illum bugrenna 

- ingum, fem efti eru hulbar fyrir alvíðum gubi, 

er befur víbbjóð. á þeim, og mun begna þeim, 

S 9. a) Mllar fyndir eru ab forn 

tanginbi í fjálfu fjer, þó eru þær efti 
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allar jafnftórar, eba eins þegningar 

serbar. 

* Sóþ. 19, 11.  Sesús fagdi við Bilið: 

Sá, fem fjeff mig þjer í bendur, befur meira 

fyttdgað en þú. 

b) Gannfriftinn maður getur 

fynbgab af breyffleifa, annabþvort af 

því þann hefur efti betur sit á, jafnvel þó 

bann bæbi gæti og. ætti ab hafa haft vit á 

þvís ellegar hann gjarir -þab í brábræbi, 

sg:mótí vilja fínum; en ftrar fem hann 

verdur var víð Yyfirfjótt fína, angraft þann 

af henni, og með einlægum áfetningi, ab 

vilja betra fíg, biður gub, fyrir Krifts 

fafir, um náð. 

Róm. 7, 18., 19. Viljann til þefs góða 

bef eg að fötu. ett eEFi Erapt til, að fram: 

Evæma það; því bið góða, feim eg vil, það 

gjati eg efti, en bið vonda, fem eg efti 

vil, það gjoti eg. 

sse)Dinn ógublegi fynbgar af ájetn- 

ingi, þótt bann. viti betur, og bann hefur 
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yndi af því, án þef bann angrift af ilff 

finni, eba biðji fyrirgefningar á henni, og 

leitift við, að betra fi fig- KL 

$il. 3, 18., 19.. YfTatgir breyta, eins og 

eg optfinnis.bef fagt yður, og með. gtát- 

andi tárum fegi enn, að þeir eru Óvinir , 

Rriftí Erofs, en afdrif Þeirra verða, að þeir 

tortýnaft; þeir, fem bafa magann fytir fínn 

guð, þyir fómi að fEsmmunum, og fæfjaft 

eptir jarðneffum munum. 

tid) Óser, fem fyntbgar af áfetningi, 

fýnir með. því, ab þann metur gud 

einfíg t hjarta fínu, og. lætur efti á 

fannaft, hversu ófegjanlega gægfurífur qub 

er; þejð Þegna er þad tjettbift, ab þann 

fát þarbari begningu en fá, fem „illa, 

breytir, án þefð ab gjöra þab af áfetningi. 

Lút. 12, 47., 48, Sá þjón, fem veit vilja 

betra fíns, og -birðir „efi „um, að blýða. í 

bonum, mun fæta þungti begningu; en 

Þinn, fem efi veit vilja bans, og 'gjotir 

eitthvað, fem er  begningatvert, mun fæta 

Vægati begningu. 
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WrerE: Það fríbir slbungið á móti Þeirri elftu 

- og. Sirbingu, fem fanntriftinn mabur á ab hafa 

fyrir guði, ab gjora noffub af áfettu rábi, fem 

bann veit ab ftribir á móti gubð vilja, ellegar 

ab láta nolfub af $vi meb áfetningi ógjort, 

fem hofum ber ab gjara. ber, fem af 

bíarta virbir og elffar guð, fá  forbaft meb 

nteftu varúð, ab brjóta viðvitanbí á móti notfru 

hang hoborbí. 1. Mój. b..39, 9. Rúm. 6, 15. 

$ 10. a) Maburinn getur efli 

gblagt teina fannárlega farjæld af 

f9nbinni; því hennar „ímynbaba fæti 

hoerfur ffjótt; en bæbi órófemi vg blygda 

úr famvigfunnar og  gubð Ónáb fylgja 

eptir bennt, er ájamt meb fleygir manns 

ánum, og þab fundum ftrar í þefðu lífi, 

í margð fyns eymd og volæbi. 

Drostv. b. 14,34, Gyndin er lands og 

lýða tjón. 1. Tim. 6, 10. TaB. 4, 1. 

b) Septirfomanba lífi verda ftrar 

Evalir og útilofun frá gubs náb og 

'miffunfemi sifð gjólb ogumbun fynd 
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arna, ef vjer holum án yfirbótar áfram 

í Þeim, meb gebþeffni og af ájetningi. 

Róm. 2, 8, 9. Mfir þá, fem eru móts 

fhúnir og efti blýða fennleiBanum, en fall 

áft. beldur á tanglætið, mun. Eoma teiði og 

befnd; brellingar og barmEvæli munu Eoma 

yfir félir allra manna, fem illffu drýgja. 

Mert: Mjög bættulegt er, að láta fynd- 

enna tilloEEanir rótfeftaft í bjartanu; 

því auf hefð, ab maburínn fþillir meb því 

hugarfari finu og finniðlagi, þá getur fú 

fynd, fem opt er um band hefð, orbib Mjótt áb 

vana, ög Haninn im fíbir ab forberbingu, vg 

verður þá yfirbótin langtum torvelbari. 

wiorði Fapituli.. 

Hut það, bvernig Seðús Striftur hefur víb: 

rjett mennina úr áð fyllingu. 

$.1.. Gub vilbi fi ab jgnbitt, 

fem í heiminn var Femin, (Íylbi fteypa 
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mönnunum í eilífa -glatun,, án þejð 

noffur sn væri um frelsi;  þefð: vegna 

hefur: þann, af“ fínni lífnarjullu elffu, fent 

þeini enbdurlauónara, til ab frelða þú 

frá fynbarinnar ffadlegu verfunum, en veita 

þeim. aptur abgang til fínnar nábar, bæbi 

í þejón lift .og í þyt tilfomanba. 

Sá. 3/ 16. Hesús fegir: Svo elfEadi 

guð vergldina, að bann. gaf í Dauðann 

„finn eingetinn fon, til þefs, að allir þeir, 

fem á bann trúa, efti {Euli fytitfareft, 

beldur bafa eilífa fælu. Róm. 8, 32. Æf. 

ij 

fYrerE: a) Ændurláusnarinn var efi fendur, 

til að frelsa fynbuga menn frá þeirra líE- 

amlegu nauð, "því. þeirra fannarlega gagn 

útheimtir, ad gub verður ab leyfa, ad hormung= 

= at og mófgangur upp á falli fyrir Þeim, til 

ab vefja hjá þeim longun eptir betra lifi, og 

foma þeim til, ab afneita veraldlegum bjegúma, 

Qebr. 13, 5—11. Hat. 1, 2.—4. 

b) Eptir fpefi fíæni og elffu fendi- guð endur- 

" fausnatann, til að afmá fynbatinnar 
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fEelfilegu * ÞerEanir, er old montntum 

meltu eymbar og bágínba; því fynbínni „fylgir 

equbá: veibi, órófemí famvigfuntar, arvænting: í 

baubanum,  ájamt med. útílofun frá allri. fælu 

og -glebi í eilifbinni, þvi sógublegir eiga þar; efti 

von á obru, en fvgl og. angift. 1. Jóh. 3, 4., 5. 

2. Mor. 5, 21. ið 

S 2. Enburlanötarinn er  Hests 

Sriftur, gubg þimneffa foburð eingetinn 

fonur, fem frá eiltjð befur verið fameinab: 

, 

ur fóðurnum í einni og Íðmu fannarlega 

qubbómlegri veru, en om í heiminn á 

þeim tíma, fem guð hafni ádur tiltefib „í 

fínum fyrirbeitum. 

1. Sób. 4,10., 15. Svo var þeirti elfEu 

vatið, eEEi að vjer elffudum guð, heldur að 

bann elffadi ofs, og fendi fínn fon, til að 

fotlífa fyrir. votar fyndir. — $ver, fein 

meðEennir, að Hesús er guðs. fornut, bon- 

unt bjálpar quð ftaðfaftlega, og bann helða 

ut fjer. ftóðuglega til guðs. Jób<3, 17., 18. 

1. ffróf. b. 22, 18. Drottinn gaf Abra- 

bam það loforð: Af þínu aftvæmi fEulu 
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allar þjóðir á  jarðunni blefsun  bljóta. 

Gal.:3, 16. 1. MMióf. b. 3, 15. 

"ert: a) Æptir guðs eigin fEipun var 

endurlausnatinn Eallaður Fesús, fem þýbir 

frelsari, foo þar meb yrði fýnt, ab hann ætti 

ab frelða mannfynib frá þeirri eymb, fem fynbin 

hafbi fteypt því í. Matt. 1, 21. 

hb). Endutlausnarinn Eallaft Rriftur ebur 

YIefsías, vegna Þefð, ab fþábómarnir tala um 

í þann, fso fem bann brottinð fmurba, er sera 

fiylbi þerra og Eonungur í anblega nábarrif 

inu, fem gub ætlabi ab láta þann ftofna til 

Íynbáranna freldis. 

e) Ænginn annar en ess af ÍTagaret 

getur verið Mefsías, því oll þau einfenni, 

fem þonum eru tillogd í gubs fyrirbeitum, eiga 

fullfomlega heima hjá þonum. óþ. 7, 40., 42. 

Watt. 26, 63., 64. Qóh. 4, 25., 26.3 9,35., 

38.:18, Sð-87. 

“Tiefsías átti, ab því leyti þem hann var mabur, 

ab vera Eominn af Abrahams ætt, 1. Mót. 

22, 18.,og Davíðs Eynþætti, Ef. 11, 1.) 

lífa fæbaft í Betlehem, Davíðs borg, Milt. 

Sja ; 

iefsías átti ab. Eoma í feiminn, áður en Byð- 
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ingar bafðn aldungis mifst fína eigir 

valdftjórn, 1. Móf. b. 49, 8.—10., ádur ert 

feinna mufterið í Serúfalem eyðilagði, 

Óagg. 2, 7., og áður en fú tíð væri líbín, 

fem fpámaburinn Daníel hafbi til tefíb, Dan. 

9, 24, —27. 

"Mefsías átti fyrft ab líða fára pínu og lif= 

látinn verða, en fhrar þar eptir upp ríða af 

grafinni til óforgengilegs lífs, og, meb þvi 

ab út breiba fínn lærbóm, fnúa morgum þjóð= 

um frá ffurbgoba=býrfun til fannleifsind þett 

ingar.  Gálm. 22, 1.—19. Eg. 53, 1.— 9. 

Eálm. 16, 5.—11.3 110, 1.—4. €8. 42, 1.— 

9.) 53, 10.—12.; 55, 1.—-5. 

Alt þetta er fram Eomið einungis á Jesú 

fræ EEasaret, vg getur fíban efti fram Fymib víb 

neinn annan, Því þau einfenni, fem þínum tillomt:= 

anbi YTTefsias var.lýft með, eru efti lengur til. 

$ 3. Seðús Kriftur er, ab því leyti 

fem bann er maður, fominn í beim 

inn á þann hátt, ab hann fæbbijt af 

Maríu meyju. ann jameinadi þá gud 

bómlegu náttúru vid þina satt glgi, 
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fem til búin var í móburlifi af heilags arba 

frapti, meb þeint hætti, fem vjer efti get 

um ffilið, foo að bann er undir eins bæbi 

guð sg maður, vg verfar ætíd með búða 

um. fínum náttúrum. 

YTiatt. 1, 20., 21. - Ængillinn fagdi við 

Sófep, fem vart trúlofaður Marín: Víla 

þú etEi fyrir þjer, að ganga að eiga Mar= 

íu, feftarEonu þína; því fá þungi, er búr 

gengur með, er getinn af beilsgum anda, 

„og búr mun fon fæða, og bans nafn fEaltu 

Falla Sesús, því bann mun frelsa fítt fólE 

af þefs fyndum. Lút. 1, 35. 

Róm. 9, 6. Rriftur er eptir boldinu, 

eður fínni manndómlegu náttúru, af fer. 

unum; bann, fem et guð yfir alln, blefs- 

adur að eilífu. ' 

YerE: At Þab, fem Seðús Kriftur afrefabi 

hanba ofð, glorbi hann eFEr fem eintómur 

maður, heldur fem guð og maður undir 

eins. Pejð egna hofum vjer. lifa ftertuftu 

fullbifðn um, ab fú enburlaugn, fem hann befur 

síð afrefab, fje fullgilb. 
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S 4. a) Seðús Mriftur vard farnar- 

legur mabur, með fólu og lífama einð og 

vjer, em þó át fynbar, og fullfomlega hei 

Tagur í ollu fínu framferbi. 

Sób. 8, 46. Hestis fpurdi óvini fína: 

sver af yður getur fannað upp á mig 

noEEra fynd? 1. Piet. 2, 22. óebr. 7, 26. 

b) Seðús jýnbí í ollu fínu líferni 

hlýðni vib all gubs boborb, bæbi til 

ab afrefa sjó betra rjettlæti, og lífa til ab 

eptirláta ofé hið begta eptirðænmi, fem Bj 

folgja ffylbum. 

Róm. 5, 19. Æins og af Þefs eina 

manns (2lðams) óblýðni eru þeir margu 

fyndugir orðnir, eins munu líEa þeir mergu 

af bins eina (Jesú Ktifis) blýðni verða 

tjettlættir. 

1. Pjet. 2, 21. Ktiftur hefur ofs eptir= 

Dæmi gefið, til þefs vier fEvldum feta í bans 

fótfpor. YYTatt. 11, 29. Sil. 2, 5. á 

ÍYierE: a) Æins og Jesú Arifts eptitbrept- 

endur, eigum vjet að hang bæmi, með alvar= 

legrí áftunbun, ab fýna, að vjer Lg ánægð 
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ir með þad, fem guð vill vera láta. Matt. 

"26, 39. Rifa hafa eptirlangun og app 

á, að gjara það, fem honum er þófnanlegt. 

Sób. 4, 34. 

b) Yjet eigum eptir Jesú Dæmi áð láta á 

fannaft í verfunum, að vjer elffum ala 

menn, með þei að fenna í brjólti um þá aumu, 

og hjálpa Þeim eptir efnum. út, 7, 11.—17. 

Matt. 9, 35., 36. Rifa fúðlega fyrirgefa vor- 

um mótftóðumontum, Rúf. 23, 34., og vera 

reiðubúnir til, að þjena Þeim í ollu. Kók. 13, 

1,—-20. | | 

c) Viet eigum að Peppaft eptir, að lífjaft 

Sesú í þolinmæði; 1. Piet. 2, 23. Matt. 

26, 47.—54. fúf. 22, 61.— 68; einnig í því, 

ab vera ánægðir, og afneita fjálfum ofs 

vegna jannleifans. Matt. 8, 20. 

S ó. a) Þegar Heðús var þrjátíu 

ára gamall, let hann {fira fig í ámni 

Sórðan, og þá var af himnum me 

býrðlegum bætti funngjart, ab bann væri 

gubg jorntur. 

„Matt. 3, 16., 17. Þegar Jesús. var fEird- 

ut, ftje bann jafníEjóttupp út vatninu, og 
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fjá, bimnarnir Iufuft upp yfir bonum, og 

Jóbannes fá guðs anda ofan ftíga og yfit 

bann Eoma, og fjá, taðbin af bimni fagði: 

Þefsi er fonur minn sfihlegt fe eg hef 

velþófnun á. 

b) %eðús var ffrar eptir fEfrnina í á 

eybimorfu reyndur í fjörutíu Daga meb 

margllags bætti, fvv ad hann meb fínu 

ftobuglyndi gæfi jé bæmi, tilab breyta 

eptir. 

Mart. 1, 12., 13. Andinn (guðs andi) 

færði bann jafnfEjótt út á epðimatfina, og 

Sesús var þat í fjarutín Daga, og vatð 

freiftaður af andfEotanum. Matt. 4, 1—11. 

c) Eptir ab Feðús var {firbur, og hafni 

afftabid freitinguna, ferbadift bann um 

fring meðal Gybínga á fjórða ár, 

og fennbí þeim, eins og fpámabur af bimn- 

umt fenbur, gubó rád pg vilja um fynd 

aranna frelðun vg fáluþjálp. 

YYíarE. 1, 14., 15. Hesús ptjeðifaði lær= 

dóminn um guðs víti og fagdi: Tíminn er 
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Eominn, og guðstífi nálægift; fjáið að pð= 

ut, og trúið evangelíó. Matt. 4, 23. 

d) Meban Fesús gelt í fring ug fennbi, 

ftanfefti bann opt Fenningu fína með 

miflum og agægurífum fraptaverfum, 

fem augljóslega jýndu, ab bann var af 

guDí endur. 

Matt. 11, 4., 5. Jesús fagði við Læri> 

fveina Bóbannesar fEirara: Farið og Funn- 

gjótið Jóhannesi, það fem þjer beptið og 

fjáið: blindir fá fýn, baltir gatga, líEþrá= 

ir bteinsaft, Daufir beyta, dauðir upp tísa, 

og voludðum verður evangelíum  bobað. 

- Poft: gb. 10, 37., 38. 

YMrerE: a) ÝMieð Jesú Atifis Býrmæta lær- 

dómi er hvað af hverju afmáð og upp 

tætt fú viðutftyggilega hjátrú og afguda- 

oýrEun, fet ábur brottnabi í verslbinni, 1. 

or. 8, 4.—6. 

b) YTeð Hesú lærdómi bofunt vjer fengið 

' rjetta þeffingu á guði og bans vilja í 

þvi, fem vibfemur fynbaranna fáluþjálp. ók. 

14,5,—7,; 17, 8., 6., 8.,.14., 17. 

c) Sesús hefur Fennt ofs það, fem vjer annars 
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værum efti fullvifgir - um, nefnil., að annað 

líf fje til eptir þetta, og ab gubhræbbir tomi 

eptir baubann í eilifa fælu. Sóþ. 3, 13., 18.3 

5, 21.—29. 1, jet. 1, 3.—5. 2. Tim. 1, 

8.— 10. 

b) Jesú Lærðómur er ofs besti leiðarvísir 

tildpggðafnlls lífernis. Matt. 5, 6., 7., 13. 

15., 18., 20., 22:, 25. Zúf, 10, 16., 18. 

Sób. 13, 14.—16. sð 

ec) $ver, fem með einlægu Þjartaþeli vill 

meðtaFa Hesú lærdóm og fylgia bonum, 

mun fannarlega Eomaft að raun um, að 

í bonum er guddómlegur Etaptur, til ab 

betra hjartað, hugga famvígtuna, og ftabfeftar 

yonina um eilifa fælu.. Þar meb ftyrtift lifa 

vá Froptugafta máta vor fullvifða um, ab þefsi 

Íærbómur {je foburðinð orb, fem hann ljet fóninn 

opinbera mannfyninu, og ab fá lærbómur fje befs 

segna í fannleifa gubbómlegur. ók. 7, 16., 

17.; 8,31.—36.;3 12, 44. —50.3 14, 8.—10. 

$6. a) Meban Feðús fennbi á gd. - 

íngalanbi, var þann unbirorpinn margs 

Fonar ofjófnum, þar eb hofbíngjar Gyb- 

ínganna, fyrir ofunbar fair yfir því, þvab 
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mifið honum tófft ví almúgann, og af 

hatri vib Teðúm, af því bann vildi efti 

fegra. bongfu þeirra, reyndu til, bæbi meb 

vjelum og ofrífi, ab tafa hann af lífi. 

Zúf. 19, 47., 48, ann Benndi Daglega í 

mufterinu, en binir æðftu preftar og fEript= 

lærðir og bafðingjar lýðsins fóEtu eptir, að 

fytirfóma bonum ; þó fundu þeir eEEert, 

er þeir gætu gjort; því allt fólEið bnje að 

bonum og blýðdi honum. att. 12, 14., 

28, 15.—21.3 27, 18. út. 20, 20, 

b) Seðú eiginn lærifseinn, fytfar-“ 

inn Júbað, var um fíðir Feyptur, til 

ab felja þann þofbingjunum í henbe 

ur, fem þá bæmbu hann án allra fafa 

til bauba, og fengu bann þinum heina 

lanbóbómara, Þontíus Pílatus. Pejsi 

Vílatus óttabift reibi feiðarans, fem þeir 

hótuðu honum, og jet, móti silja fíns 

um, þúdftrýfja Jeðúm, þyrnifrýna, 

bæba vg negla eind vg illvirfja á 
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frofðinn, og þar upp gaf bann þinn 

anba. 

Matt: 20, 18., 19. Sesús fagdi fytir fram 

við fína lærifveina: Sjá, vjer forum nú. upp 

til Serúfalem, og þar mun mannsins for 

verða fram feldur bafuðdpreftunum og bin 

um fÉriptlærdu, og þeir munn dæma bann 

til dauða, og fá bann heiðingjum, til að láta 

fpotta bann, búðfirýEja og Erofsfefta. Matt. 

16, 21.—23.; 17, 22., 23. Lúf, 18,31.—34. 

ÝTTatt. 26, 14.—16. YTarE. 14, 43,—46. HJób. 

13, 21.—30.3 18, 1.—9.' 

LúE. 23, 46. ZoEsins Eallaði Jesús á 

Erofsinum með bátti tauftu, og fagði: Sað= 

it, í Þínar bendur fel eg minn anda; og 

í því bann fagdi það, upp gaf bann fínn 

anda. Sób. 19, 33. —37. 

ce) Seðúð vard efi einungis að þola 

fára pínu á lífamanum, þelbur leið 

bann lífa á fálunni beiffa fvol vg ángift, 

begna mannanna fynba. 

YYiatt. 26, 37. 39, Þegar Tesús var 

Fominn í grasgarbinn, tó bann áFaflega 
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að btpggjaft, fegjanbi: "lín fál er brpgg 

allt til dauðans. Þar eptir gefð bann lengta 

fram, fjell niður á fína áfjónu, bað og fagði : 

Saðit minn! ef það er magulegt, þá líði 

- Þefsi EaleiEur frá mjer; þó efti eina og eg 

vil, beldut eins og þú vilt. Yatt. 27, 46. 

Búð, 22, 41.—44.. 

YMierP: a) Seðúð fýnbi meb þugprýbi finni, - ab 

bann væri eEEi bræðdur fyrir Daudanum, 

Þegar.hann „getf á móti óvínunum, fem yoru 

 ab-leita ab honum; þann vifði líla, ab þínir 

bimneffu anbar mundu veita fjer lib, ef bann 

vildi {líta fíg úr hondum Óbína fínna; og bar 

" Þeir allir buttu til jarbar, Þegar þann talabi, 

fyndi hann, hvað hægt fjer hefdi verið, ab fleispa 

frá þeim, ef hann hefdi viljað, — Matt. 26, 

53. ól. 18, 46, 

b) ab var efti ab unbra, þó Sesú, eins og 

manni, blafftaði, ab hugsa til þeirrar 

ógnarlegu þinn, ér fyrir þönum lás: en longu 

sábur vifgi þann, þvab yfir fíg mundi foma, 

var famt ætibd. óþræbbur og reibubúinn, til ab 

tafa þab allt jaman mannanna vegna túþþ á 

fíg eptir find: foburð vilja. Af því er aubráb= 

2ib, að bansmiðla fálarsangift befur einBa 
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anlega Eomið af þvi, að bann fetti fjer 

fyrir fjónit „allra fyndugta manna af- 

brot, {vg víbbjúbéleg fem þau eru, vg fá, ab 

þar oll voru fjer nú tilreifnub. Sl 58, 6. — 

12. Ýebr. 5, 7.—9. 

$ 7. a) Seðús var olbungið faflans, 

og vard að líba, án þejð hann í. noffru 

befni brotið eba þynbgan. 

Lú. 23, 4. Pílatus fagði við bind 

æðftu prefta og lýðinn: Æg finn enga fat 

bjá þefsum manni. Watt. 27, 4., 18., 19., 

23., 24. ð 

b) Seðúð gett meb fúðum vilja unb- 

ir pínuna, og af elffu og méðaumfun 

yfir sjá fynburum, eptir fíng þimneffa 

foðurð rábi og vilja, þar vjer annarð 

befum eiliflega tortýngt begna vorra fynda. 

wil. 2, 6. —8. Þó að Sesús Briftur væri 

í guðs mynd, fór bann famt ei með Þat, 

eins og það væri herfang, að bann var líE- 

ut guði, heldur lítillæFaði bann fjálfan fia, 

tót á fig þræls mynd, og vat blýðinn allt 



92 Hiórbi Fapítuli. 

fram í dauðann, já fram í Bauðann á 

Frofsinum. Jób. 10, 11.,18. Séhm. 40,6.—9. 

c) Jeðúð ein pínuna í allra fynd“ 

ugra manna þtad og fyrir ojs alla, 

fso bann gæti frioþægt fyrir vur mörgu 

afbrot, með ad þola þá begningu, fem 

yjer allir hofum til unnid; með þvílífum 

bætti gat gub fyrirgefið jó fynbirnar, án 

þejs ab gjora móti rjettbæmi fínu, eba 

{ferða fitt logmál, ellegar ab veifja fítt 

berrabæmi. 

Matt. 20, 28. Tesús fegir: YMannsins 

fonur er efEi Eominn, til að léta fjer þjóna, 

eldur að bann þjóni fjálfur, og út gefi fitt 

líf tíl lausnargjalds fyrir marga. 1. Tím. 

2, 5, 6. Vób. 6, 51. Róm. 5, 7., 8. 

Matt. 26, 28. Þegar að því var Eomið, 

að Sesús gengi til Daudans, fagði bann: 

Yiitt blóð útbellift fyrir marga, til fyndanna 

fyrirgefningar. Æf. 1, 7. 1. Bor. 15, 3, 

fÆ{f. 53, 4.—12. $ebr. 10, 1.—14. 

Æf. 5, 2. Rriftur elfEaði ofs, og gaf fig 

fjálfan út fyrir ofs til fórnfætingat og 
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fláttuner offuts, fvo guði væti það þófna 

anlegt. $ebr. 10, 1.—22. 2. Bor. 5, 15., 21. 

MerE: a) MÆ gamla teftamentisins tíðum 

varð hinn æðfti preftur Gyðinganna, eptir 

gub8 ffipun, á binni miflu friðbægingarþátib 

að bera fórn inn í belgiðóminn, til for- 

lífunar fyrir fólfging fynbir. 3. Múf. b. 16, 

1.—28. Æn þefsi fórn. átti að fyrir“ 

mynda friðþægjandi pínu og dauða end- 

utlausnatans, er Eoma (Eyldi, Gybingum til 

abggrunar 09 endurminningar um Þá hegningu, 

er fyndin hafdi til unnid. Debr. 10, 1.—4. 

b) Þegar Sesús fórnfærði fjer fjálfum til 

friðþægingar fyrir beimsins fyndir, fýndi 

bann, að bann væri fá tjetti æbfti prefi- 

ut, fem guð hafði til fett, og hann fram 

bar Þá forlífunarfórn, fem einfamul nægir til 

eilifrar fríðþægingar fyrir alla. Óebr. 9, 11., 14. 

ce) Sórnfætingar gamla teftamentisins af 

tófuft aldungis, þegar Jesús Rriftur offr- 

aði fjálfum fjer3 en oll hjátrúarfull friðþæg= 

ingarmebol, fem. mennirnir bofðu fjálfir upp 

fundi, ug fem. ætíð hafðu verid traptalanð og 

eintísverð, „fjellu þá af fjálfum fjer um toll, og 

urðu ab. engu." 
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d) Bjer:eigum að leita náðar hjá guði, eit- 

„ ntgis vegna Jesú Brifts, fem allt í einu 

Hefur fullnægju gjert fyrir alla menn, og með 

fínni pínu ug bauda opnað ollum ofð abgang 

til, ab oblaft fyrirgefningu fynbanna, Þegar bjer 

'fnúum níð af hjarta og trúum á þann. ebr. 

4, 14.—16.;3 7, 26.,-27.3 9, 24. —28.;. 10, 

19.—31. | 

$ 8. a) Seðúð Kriftur tóf fitt líf 

aptur á þríbja Degt eptir fínn bauba, 

vg upp reið úr grofinni, einð og þann 

hafði fjálfur ábur fyrir þagt; þar eptir var 

bann fjöruttu baga á járbunni hjá 

vínum fínum sq lTærtfseinum, og ftab- 

fefti trú þeirra meb fenningum og áminn- 

ingum. 

oft. gb. 1, 3.—9. Eptir að Hesús hafði 

„liðið pínuna, tjeði bann fjálfan fig poftul- 

unum lifandi, með mórgum augljósum 

fannfætingum, og let þá fjá fig um fjöru= 

tíu Daga, og taladi við þá um þá bluti, 

fem beytðu til gudstifi. Poft. gb. 3, 13.— 
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15. Matt. 16, 21:53 17; 22,-28.) 20, 16.—-19.3 

27, 63. 

1. Rot. 15, 3.—T. Rtiftur, fem dó vegna 

votta fynda, eptit rifningunum, og var 

gtafinn, bann er upp aptur risinn á þriðja 

Degi, eptir titningunum, og er fjeður af Befa, 

og fíðan af þeim tólf; því næft var bann 

fjeður af meit en finnn hundruð bræðrum 

í einu, fem fleftit voru á lífi, þegar poft: 

ulinn Dáll fErifadi þetta. Matt. 28, 1.— 

20. YfTatE. 16, 1.—16. ZúE. 24, 1.—-49, 

Sób. 20, 1.—31.3 21, 1.—25. 

b) Eptir ab þeir fjörutíu bagar voru 

líðnir, var já upprisni Hegús efti lertg- 

ur fýnilega nálægur á jórbumttí, held 

ur fór bann, upp til þímna, ab áfjá 

andi lærifveinunum, eptir ab hann hafni 

blejsad þá, vg gefið þeim maft og mynda 

ugleifa til, ab út breiða fínn lærbóm med 

al allra þjóba. 

út. 24,50.—52, Þegar Sesús hafði lof. * 

ið tali fínu við Lærifveinana, fót bann með 

þá til Betaníu, bóf upp hendur fínar og 
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blefsaði þá; en meðan bann vár að blefsá 

þé, íFildift bann frá þeim, og varð upp 

numinn til himna; en Þeir tilbáðu bann, 

og fneru aptur til Jetúfalem með miðlum 

fognuði. YITatt. 28, 18.—20. SMrart. 16, 

19. Poft. gb. 1, 9.—11. Æf. 4, 8.% 

se), Þegar Heðús var til himins far“ 

inn, fettift bann tilþægri þanbar fob- 

urnum, fem þýbir, ad hann tóf til ab 

ftjórna heiminum *meb fínum bímneffa 

foður, þvo að allar ffynfembarfullar ffepn- 

ur eiga ab játa, ad bann fje þeirra berra, 

og eiga ab tilbiðja hann. 

gil. 2, 9.—11. Guð befur hátt upp hafið 

bann, og gefið bonum þá tign, fem er allri 

. tign æðri, fvo að fyrir esú tign ffulu all 

Enje beygja fíg, bæði þeirra, fem á himnum 

og á jatðu og undir jarðinni eru, og fjer= 

bver tunga viðurEenna, að Kesús Kriftur fje 

drottinn, guði fóður til Dýrðar. fi ps:1 

20.—22. 

d) Einfum er Jesús Kriftur, ab því 

legtt. fent hann er enburlausnari, þíns fafrt- 
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bar anblegur fonungur og brottinn, þar 

eð bann ber umbyggju fyrir, ab ætíb fjen 

þeir á jórbunni, fem játa þang býrð, og ab: 

vantrúin effi geti með vjelum eba vfrífi 

eytt þeim; hann hagar því lifa fun, ab 

bans lærbómur út breibift mebal manns 

anna, Þar fem hann fjer, ad bann fær 

framgang til fannrar ngtjemi. 

Sób. 18, 36., 37. Tesús játaði fyrir 

Pílatus: Mitt rifi er eEEi af þefsum beimi, 

og femt er eg Fonungur; en til þefs et eg 

fæðdur, og til þefs er eg í heiminn Eominn, 

að eg beri vitni fannleifanum, og hver, fe 

elíftar fannleiEann, fá blýðir minni taðdu. 

Lúf. 1, 31.—335 2, 11. 2. Gam. 7, 12. 

Gálm. 45, 7.; 110, 1.—4. Æf. 53, 11., 12. 

Poft. gb. 5, 31. Guð befur uppbafið 

bann til fínnar bægti handar, til þefs bann 

fje leiðtogi og lTausnati, og veiti steel 

apturþvatrf og fyndanna fyritgefningu. 

YTTatt. 16, (4 18. í 

e) Seðús er vor talömabur hjá jín- 

unt þíntneffa fabur, og biður fyrir sfg, 

7 
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ab fí enburlauðn: megi foma: sjá til gagns 

og nyta, foo vjer. efti fyrirfarumft vegna 

vorra fyrba, belbur fáum náb til: aptur“ 

hvnrfð, trúar og belgunar, og getum able 

gt þá fálubjálp, fem þann útvegabi bj. 

1. Jóh. 2, 1., 2. Vjer bafum árnaðar= 

mann. hjá fóðurnum, Jesúm Rrift binn 

tjettláta, fem er forlifun fyrir vorar fyndir, 

þó efFi einungis fyrir vorar fyndir, beldur 

lífa fyrir allrar veraldarinnar (fyndir). 

„$ebr. 7, 25. Hann getur gjart þá ætíð 

fálubólpna, fem bann let Eoma til auðs; 

Því bann lifir æfinlega, til að biðja fyrir 

Þeim. Róm. 8, 34. 

YierE: a) red finni upptisu og bimna= 

fot befur Sesús fannað, fvo efEert verð: 

ut á móti baft, að bann er fendur af 

guði, og er í fannleifa gubg fonur, eind og 

bann fagbíft bera. Matt. 12, 38.—40. Hóm. 

1, 4; 

b) Þar eð Sesús et upp tisinn frá Dauð- 

um og uþþ flíginn til hinna, hofum bjer nú 

meftu fullvifsu um, að guð befur álitið 

bans friðþægingu fullgilda heiminum til 
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endutlausnets og lifa, ad eptir Þetta muni 

foma betra líf, vg ab gorir lífamir muni etfí 

æfinlega verba ab engu, þelbur — þegar þar 

að femur — upp ríða úr buptinu til óforgengi= 

legg lifa. Róm. 4, 25. 1. or. 15, 12.—34, 

c) Æf vjer viljum bafá buggun af þvi, ab. 

gjer vitum, að Feðúð Kriltur er vor andlegur 

fonungur og herra, þá eigum vjer, eins 

og bollir og Byggir þegnar, að heiðra 

og elffa bann, og lífa blýða bans boð= 

um; því þeir, fem sbrugigði lífa, mega álitaft 

einð og uppblanþómenn í bans ríli, og vænta 

þefs, ab. óþlýbni þeirra verbi hegnt eptir. mala 

legleifum. Matt. 7, 21. —23. í 

Rærbómurinn um Jesúm Arift og bans ftio= 

þægingu.er í ftuttu máli útffýrbur í annari 

gtein ttúatjátningatinnar í fræbunum. 

winmiti Eapituli. 

Um þab, hvernig fynbararnir. verða hluta 

tafanbi í þeirri náb vg fálubjálp, fem 

Sríftur hefur Þeim útsegab. 

S 1. Jesús Kriftur Hefur“ effi meb 

tl 
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fínni enburlansn gefið ojs leyfi til, ab 

fyndga; miflu fremur hefur þann ffulb- 

bundið býð til, ad forbaft þab ílla, vg 

fappfofta af fremfta megni, ab láta ojs 

fram fara í góbu. 

Tít. 2, 11.—14. Guðs náð, fem öllum 

mönnum er beilsufamleg, befur birst, og 

Fennir ofs, áð afneita Óguðlegu athæfi og 

vetaldlegum girndum, en lifa fíðfamlega, 

tjettvíslega og guðræfilega í beimi Þefsum, 

þar vjer lifum í von um fælu og dýrðlega 

auglýsingu bins mitla guðs og vors endur= 

lausnara Jesú Rrtifts, fem fjálfan fig gaf í 

Dauðann fyrir ofs, til þefs bann endurleyfti 

ofs frá gllu tanglæti, og bteinsaði ofs, fvo 

vjer fjum bans ágætt. fól, Eoftgæfið til 

góðra verfa. Gal. 2, 17. 2. Bor. 5, 14., 15. 

YYrerE; Óver fá, fem rjettilega.heftir Feðú rifta 

endurlaugn, upporvaft af þvi til enn meiri 

viðbjóðs á fyndinni; því Þegar vjer athug= 

umt, þver Yeðúð Ariftur var, og hvad mifið þann 

vard ab líba vegna borra fynda, Þá er eins 

og. afmálab fe fyrir vorum atgum, þverðu 

anbflyggileg fyndin fje, og ab fú tíð muni foima, 

Í 
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ab Yjer gerðum fyrir Þungri hegningu, ef bjer 

Bælbum áfram, og bættum efli ab fynbga, ið 

yjer vitum Betur. 

s 2. Gijerhver, fem segna Arifts 

girnift ab fá abgang til gubó nábar 

og eilífa fáluþjálp, á með fónnu apt- 

urþvarfi ab láta af þynbunum, og meb 

einlægri trú ad mebtafa Heðúm Kritt, 

gubó font, fyrir fínn endurlauðnara, fint 

Iærimeiftara og fínn brottinn. 

út. 24, 47. Rriftur fEipaði, að í fínu 

umboði fEyldi prjedikaft allu fólli aptut= 

bvarf og fyndanna fyrirgefning. Raf gb. 

20, 21. 

Sób. 3, 36. ver, fem trúir á foninn, hef 

ut eilíft líf, en hver, fent eEEi trúir á fon= 

inn, fEal eEEi fjá lífið, því guðs reiði varir 

yfir bonum. Þoft. gb. 10, 43. gebr. 6, 9. 

rerE: Gannarlegt angur og tregi fytit 

- fydirnar veiður að ganga á undan, þeg= 

ar. trúin á rift á að vera folffvalaud. Þyi getur 

belbur enginn huggab fíg vid Beðú Arifta frib= 

Þægingu, nema fá, fem lætur af illu, og tapptoft= 
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ár, ab fara Þagvaranbi í því góba. Poft. gb. * 

2, 37. —4T.3 3, 17,— 26, 

Sð. Zil fannarlegð aptur þvarfs út 

beimtift, ab sjer með einlægri iðrun 

fonnumýt sið. vorar ávirbingar, Dbibjum 

gub aubmjúflega fyrirgefningar á þeim, 

og alvarlega einfetjum vjð, ad betra 

meir og meir vort líferni. 

2. Bot. 7, 10. Sú btygað, fent er eptir 

guði, verEar apturbvarf til félubjálpat, 

bvets engan iðrar.  Lúf. 15, 21.) 18, 13. 

Poft. gb. 3, 19. Takið því finnafEipti, 

og fnúist, fvo: yðar fyndir verði afmáðar. 

Sálm. 51, 3.—21. 

YrerE: a) Menn eru sptaft fúsari á, ab af= 

fafa en játa fínar ávírbingar; þefa begna munbu 

þeir eldur elti alvarlega iðraft fyrdanna, ef 

famvisBan Eæmift eEEi endur og finnum 

við áf -guðsorða Etöptugum áminning= 

ni með famvettun beilags anda; en það 

ftenbur í fjálfra bor valdi, hvort sjer eptir á 

viljum færa of flífar abvaranir í nyt, ogláta 

þær leiba ofð til frefari umhugsunar, ellegar út 
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- rýma þeim úr hjartanu, og ftanda þannig á móti 

gubá náb, hvar af vjer meir og meir forþerbumft. 

b) Menn geta haft angur af fynbunum af hræbflu 

fyrir begningu þeirra; en það, fem einEan= 

lega á að Enýja of til, að angtaft af þeim, 

er blygðdun vegna vors vanþafElætis við 

bin góða og gæsfurífá gúð, fem efti ein= 

- wtgið elur ofð og víð heldur af. einffærti náð, 

belbur og fjer í lagi Qefur látib, funngjora o(ð 

í fínu beilaga orbi þá millu fælu, fem Kriftur 

hefur vfð útvegab, vg þar ab auti heimtar elti 

annáb af sjá en Það, fem augljóslega horfir til 

vorð fanna gagnð, og til að afftýra vorri í eigin 

glstun. 

c) Þegar angrið vegna votra fynda et foo 

eilægt, að vjer af alvaru forðumft það 

illa, fem vjer brýgt hofum, -annabhvsrt meb 

hugrenningum, orbum eba verum, þá er ofs 

eFEert tafmarE (ett, bvað lengi það fEnli 

vara, eda bvað miðið það fEuli vera; 

gub litur einungis eptir, hvort angur urt ie 

eínlægt ellegar efti, 

SÁ. Gannarleg trú á Jesúm rift 

til fáluhjálpar er ínnifalin í því, ab 
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vjer hófum þab trauft og huggunar“ 

athvarf til Geðú Ariftð, vorð enbur- 

Íauðnara, ab þar eb bann meb finni þinn 

og bauda fribþægbi fyrir ofð, muni 

gub fyrirgefa sjó vorar fynbir, þog fram: 

arlega {em bjer ibrumft þeirra af allur 

jarta, og einfetjum vís, ab fynbga efti 

framvegis viljandi, belbur laga vorn 

lifnab eptir Jesú Krifts heilaga lær“ 

bómi, og blýba honum, fem vorum rjette 

um herra. 

Æf. 3, 12. Vegna Besú Brilis, vors Brott: 

ins, bafum vjer Djarfung og aðgang til guðs, 

með ttaufti af trúnni á hann. Sób. 6, 40. 

Rót. 8, 33., 34. Hver vill áfafa guds út- 

valda? Guð. er fá, fem tjettlætir. Sver vill 

fotbæma? RBriftur er fá, fem Dáinn er, já 

mtiflu meita, fem lifa er upp tisinn, fítur 

við guðs. hægti band, og biður fyrit ofs. 

YtierE: a) Þab heyrir til trúarinnar á Feðúm, 

að vjet fjeum vifsit um, að bann er í 

beiminn Eominn, til að uppfræða og end= 

utleysa fynbuga menn; þó er Þetta elli nóg 
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til fannrar trúar; þvi fá getur lifa verid fann 

- færbur um þetta, fem með fínu líferni afneitar 

honum í því, ab blýba etti fl byborbum. 

Matt; 7, 21.—23. 

b) Bjer Verum ab finna með fjálfum vís, hversu 

mjög vjer þurfum guðs náðar við, ef vjer 

viljum. meta rifið enburlausn, eins og vert er; 

því annar væri bor trú eftert nema Folb. játn= 

ing með Yorunum; Þefð Vegna er einungis 

fenna trú að finna bjá þeim iðrandi, 

fem Þeffja, hvab anbftyggileg fynbín er, sg 

hafa innilega Tangun eptir gubð náb vegna 

rifta. Matt. 9, 12., 13. ; 

ec) Ttúin getur verið veif,  meban  hugffstib 

finnur efti neina upplífgandi huggun af, ab til 

einta fjer-  eðú Arifta friðþægingu, "ebur þá 

það ftunbum .angraft af hræbflu og efafemi; en 

þvílíf trú er engu ab fíður fann og guði 

Þófnanleg, þegar þún aubfýnir fig með fannar= 

Tegri löngun eptir gubð náb vegna Kriftð, og 

Fappfoftar af fremfta megni, ab gjara þab, fem 

guð vill. - Mart. 9, 23. 

d) Sú trú er Dauð og ávaptatlaus;. fem efti 

Þetrar hugarfari, og efti aubfýnir fínn frapt 

Í gubrætilegu Jíferni. 
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Soun og lifandi trú á ab fýna fig froptuga - 

og Serfandi í byggbafullu líferni. af. 2, 

sið þr 

S ó. a) Bjer getum efi af eigin 

froptunr fnúib:oj8 og trúað, þar eð 

fynbin hefur veitt sjá; -jamt megum vjer 

efft sanræfja, að leggja allt fapp á vora 

fálarbetrun. 

Róm. 8, 7. Að ftunda Það, fem fpillt 

náttúra vill, er fjandfEapur í gegn guði, 

þar það ftríðir móti bans vilja; því bún 

blýðir eFi guðs lagmáli, og getur heldur 

reEFi.gjort það. 1. Bor. 2, 14. 

b) Oeilagur anbi er gtíb reibubú- 

nn, til ab efla vora betrun, og láta 

ojð fram fara .í því góna, með gqubs vrbi, 

fem þann hefur fjálfur blásið þínum heilögu 

ritþafundum í -brjóft. 

1. Bot. 6, 11. Poftulinn Páll ber Rór- 

intumannmir:á brýn, að noðErit meðal 

þeirra hafi verið laftafullir; en nú — fegir 

bann — eruð þjer þvegnir, þjer eruð belg= 
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aðir, Þjer eruð tjettlættir í nafni Drottins 

vors Yesú, og af vots guðs anda.. il. 2, 

13. Æf. 3, 16, 

$ebr. 13, 21. Stiðatins guð fullbomni 

yður í állu góðu verti, til að gjata bans 

vilja, og verði það með yður, fem þonutir 

er fjálfum þófnanlegt, fyrir Jesúm Krift. 

ce) Af rjettri brúfun gubð orða 

fáum sjer rjetta þef fingu á gubð vilja, 

og öblumft frapt, tilab laga born lifnad 

eptir þeim, ef vjer efti fjálfir ftonbum á. 

móti nád þef Heilaga anda, þem í huga 

ffotinn verfar meb qubgorbi, og upp vef 

ur í fanisigfunni þær áminningar, fem bjer 

effi megum níður fefja. í 

3. Tím. 3, 15.—17. Þú Bannt heilaga 

titningu, fem getur uppfrætt Þig til fálu= 

bjálpat með trúarlærðóminum um Sesúnt 

Krift.. Ól beilag titning er inn blásin af 

guði, og tytfamleg til lærbóms til fann- 

fætingar, til leiðrjettingar, til uppftæðing- 

at í tjettlætinu, fvoo að guðs maður fje als 

gjöt og til:alls góðs vers bæfilegur. 
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StrerE: Tileð bafa guðsorð tjettilega um 

= bond, útbeimtift, að vjer beptunt það og 

lesum með gaumgæfni og eittlægum ás 

fetningi, að læta það, ofs til betrunat og 

fálubjálpat. Þegar gjer efti þannig brúfum 

2 gubsord, fær heilagð ánba náb engu Fymib 

tíl Teibar í fálunni, Þar eð gub, fem befur 

gefið ofð fullt vit og frjálsræbi, þvotti vill nje 

getur þvíngab vfð til góbá meb þvi afli, fem 

vjer elti getum móti ftabib. 

$.6. Ganntrúabur og ibranbi frift 

inn mabur getur, eptir því fem gub 

hefur í fínu orði Ísfab, verid fannarlega 

fullsifð um, ab hann er hjá guDi, vegna 

Rrtfts, rjettlátur ordinn, og að bans 

fyrri fynbir eff muni til reifnaft bonum, 

hevur ffuli begningin fyrir þær vera hon“ 

um ólbungis eptir gefin, þar eð gub, segna 

Krifts, tileinfar honum, eins og blýbirn 

barni ug trúum þjenara, aptur á mót fína 

náð og blejðun. 

Róm.:3, 24., 25. Vjer verðum tjettlættir 
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án verðfEuldunar af guðs náð, með þeirri 

endurtlausn, femt Hesús Brtiftur befur af= 

tefað, hvern guð tilfetti, að bann f{Eyldi 

vera fá náðarftóll, bvar leita ætti fyrir- 

gefningar á fyndunum fyrir ttúna á bans 

blóð, eður á bars pínn og auða. 

2. Ror. 5, 21. Hann, fem aldrei þetti 

fynd, gjardi guð að fyndafórn vor vegna, 

eður ljet fata með bann í vorn {tað eins 

og fefan fyndara, fvo að vjet bans vegna 

ytðum rjettlættir fyrir guði. Róm. 8, 1.—.4. 

"ert: 3 beilagti titningu eru bafðir ýmis- 

legir talsbættir, fem fýna, Ývernig bettun 

fyndugs manns eigi að verða framgengt 

af nábarverfunum heilagð anba. 

a) Ritningin talar um guðs Egllun til manna 

anna, fem er í því innifalin, ab hann í fínu 

orði gefur þeim tilefni til, ab girnaft þá enbe 

urlauðn, „fem Sriftur hefur útvegab, og Þar ab 

aut leitaft við með brum hætti, fyo fem meb 

þjáningum og belgjorningum, ab upp vefja þá 

til, ab hugga um þeirra anblegt áfigfomulag. 

Matt.:9, 13.311, 2801. Hefð. 2, 12, Gálm. 

119, 17. Móm. 2; 4. 

b) Ritníngin talar um upplýsingu, og vill þar 
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með láta: ffiljaft, ab heilagur andi uppfræði 

“vora féilning meb orbínu, fyo. bjer fáum farna 

;cþeftingu um gubð ráb og vilja, er víbvifur 

fynbugra manna Þbetrun og endurlauðn. - Ef. 

1, 18. Poft. gb. 26, 17., 18. 

} Meb vrbinu endurfæðing gefur ritningin til 

fynna: það fælufulla áftand, þem friftinn mab- 

- „mv Æemíft í, þegar hann meb fannri íbrun lætur 

af illu, og. með rjettri trú á Kríft fær lyft og 

„-Igngun. til „gódg, Eða berbur ab. abrum og 

betra manni, því þar með er einð og hann 

fæbift ab nýju, þar eð hang. finniðlag og bug= 

arfar fnýft frá illu til. góbð, eptir guds vilja. 

1. Viet. 1, 3. Sóh. 3, 3. 2. Kor. 5, 17. 

d) Þat, fem ritningin Eallar helgum, er trúabs 

fríftína. manns Þagleg framfar í byggbum vg 

gubýræbflu, fem eflift af famverfanbi náð heir 

lag. anda, meb íbulegri brúfun gubðorba, 

bæn og árvefní. 1. Æefð. 5, 23. 2. Kor. 7, Á 

Róm. 12, 12, 2. 

Þriðja grein ttúarjátningarinnar í fræðun= 

um fýnir í fluttu máli, hvernig beilagur 

andi leiðir manninn með fínum náð- 

atvetEunum og otðitu til fannartlegs 

apturþvarfs. og ávaptarfamrar trúar á 
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Sesúm Árift. En í annari bæninni í 

fræbunum upporvumít vjer til, ab biðja um 

aðftoð beilags anda, vð bjer getum „orbib 

fanntriftnir, er fýni fig berðuga, ab vera begna 

í Sriftð nábarritt; og í þriðju bæninni verb= 

um vjer minntir á þá blýðni, fem vjer erum 

guði um fEyldugir, til ab aubfýna  meb 

henni vora trú. 

- Bjotti Fapituli. 

Um ávexti trúarinnar í beilagu líferni. 

S 1. Þarajá ab fjáft, bvurt vor trú 

á Krift fje fann og lifandi, ab hún 

vefur í hjartanu hatur til, allra 

fynba, og þar á móti froptuga eptir“ 

löngum, tíl ab breyta eptir gubé vilja 

Í ollum þlutum, til ab þófnaft honum. 

Ba. 20. Sýn mjer trú þína af 

vetEum þínum; því eins og lífaminn er án 
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andát auður, eitts er líEa trúin Dauð, þeg- 

át bún et án verfanna. 

Róm. 12, 9. Hafið andityggb á því, fent 

íllt er, en beldið yður faft við bið góða, 

Doft. gb. 15, 6. 

YfierE:; a) Vjer getum eEEi verðfEnldað guðs 

náð og eilífa fálubjálp, þar vor begtu vert 

eru ófullfomín, og gub er fjálfur fá, fem gefur 

Fraptana, tíl ab framfvæma þan. Sif. 17, 10. 

b) Það lítið gott, fem vjer gjatum bjer á 

jörðunni .meb flórum vanmætti og breyffleita, 

getur effi Eomist í famjafnuð við þá 

„Ómetanlegu gleði, fem gubþræbbir mega vænta 

í sbru lifi. Pefð vegna vill gub einnig, efti 

vegna verfa vorra, eldur af náb fínni, -gjora 

ofá fáluþólpna, vegna Yorrar trúar-á Feðúm 

Sríft. Hóm. 6, 23. Ef. 2, 8. 9. 

c) Það er sldungis nauðfynlegt, ab vjer 

breytum eptir guðs vilja, þó sjer efli þar 

meb eigum ftilíð, ab fá hang náb, til þefs að 

trúin fýni finn Erapt í góðum verum, 

því annarð getum bjer efti orbíð hæfilegir til, 

að tafa á móti Þeirri fálubjálp, fem Aríftur 

hefur útvegab: ófá. Haf. 2, 14, Róm. 2, 7., 10. 

$2. Gjerþunb þab, fem guð hefur 

; 
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bóbið gfs ab tafa bara á, et Bot 

ffylba. 3 Iagmálinn, fem út var gefib 

á fíallínn Gínaí, ern þan almennu 

ffyolbuverf í fluttu máli fyrir ffrifub, og 

innifalin í þeim tíu boborbum, fernt gub 

band Mófes ab rita á tvær fleintoflur. 

2. Tióf. b. 20, 1.—17. Guð taladi gll 

Þefsi orð og fagdi: 1) Þú átt eEti að bafa 

annarlega guði fyrir mjer. 2) Þú átt efti 

að leggja nafn Drottins guðs þíns við hjer 

góma, því dróttinn mun eEEi Láta þeim ó- 

begnt, fem vanbrúðar bans nafn. 3) MTinnftu 

að balda þvíldatðdaginn heilagan. 4) $eiðra 

faður þinn og móður þína, fvo þú lifir 

lengi í landinn. 5) Þú átt eEEi ad flá í 

bel. 6) Þú átt eFEi að drýgja bórdóm. 7) 

þú átt eÆEi að ftela. 8) Þú átt eEEi að 

bera falffan vitnisburð á móti þínum ná- 

unga. 9) Þú átt eEEi að girnaft bús þíns 

háunga. 10) Þú átt efi ad girnaft þíns 

„Háunga eftafvinnu, ellegar bans þjón, 

ellegar bans þjónuftuEvinnu, ellegar hans 

ura, ellegar batís asna, ellegat noðtuð, fen 

Þeptir þínum náunga til. 



14 Gjotti fapituli. 

WerE:. Guðs lagmál, fem er innifalið í 

þeim tíu boðorðum, er ab fonnu eintanlega 

fyrirffrifad Gybingum, en það inniheldur femt 

þau fEylduverE, fem fjerbver maður á 

ætíð að gefa gætut að, þvi Þau Þjena til, 

ab efla bæbi vort eigið og annara fanna gagn. 

Róm. 3, 31.3 13, 8., 9. 

$ 3. Gá er tilgangur allra guds 

bybyrba, eptir Kriftð eigin útleggingu, 

að efla og ftabfefta hjá mönnunum 

framfsæmbarfama elffu tilgubs, fjálfra 

þeirra og náungans. 

Watt. 22, 37.—40, Sesús fagðdi: Þú átt 

að elfa Drottin guð þinn af allu bjarta, 

allti þinni fálu og allu þínu bugftoti; það 

er það fytfta og belsta boðorð; og þefsu 

líEt er hitt; Þú átt að elfta náunga þinn 

eins og fjálfan Þig. 3 þefsum tveimur 

boðorðum er innifalið allt lagmálið og 

fvámennirnir. Róm. 13, 10. 

MMlerE:. Það er eEBi nóg, að vjet eitungis 

eptir voru náttúrufari gjorum eitt eba annab 

gott, fem fann ab bera ofð gebfellt; eFEi heldur 

, 
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er það fannarlegt góðverk, þó vjet gjat= 

um gott, einungis til að fá brós hjá 

monnum, eðut af ótta fyrir ofjófnum vg 

begningu, ef þad væri ógjert látið. Dís 

byrjar í ollu, fem vjer gjórum, ab hafa þann 

tilgang, ab aubfýna Færleftann. Gal. 5, 6. 

1. Jóh. 8, 28. 

A) Um ffylbuna sið gub.. 

Bjer eigum ab býrfa gub, einð og 

ffapara vorn og Drottin, einð og vori, 

ftærfta velgjarara og elffurífafta foður, bæbi 

inngortið í þálunni, með hugðunum vor- 

mn og girnbum, og lífa útvortis, með 

„orðum og atþófnum. - 

1. Bor. 6, 20. Þjer etuð býru verði 

Eepptir; vegfamið þefs vegna guð með pb 

ar lífama, og með ydat andu, fem guð á. 

fYTal. 1, 6. 

MierE: Vjer eigum einlæglega að býrEa guð, 

Íoo sjer elti einungið bíbjum þann, lofum hann 

og þoffum honum með orðunum, ebur aubfýn= 

um honum útvortið lottingu, heldur byrjar of 

lifa eintum, ab aubmýfja „fó lykt þonum í 
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hjartanu, óttéft bann og elfEa, lifa fóna 

lyft og longun í ollu voru framferbi, til ab 

breyta eptir hang vilja, því annars Verður gor 

gudabýrfun ab hræsni, fem hinn alffygni og 

betlagt guð hefur meftu anbftyggb á. 1. Gam. 

15, 22., 23. Gf. 1, 11.—18. Matt. 6, 

1.- 18.; 23, 13.—33. Mart. 4, 1.—25: 

I. Snnvottis guðdsdýrFunin. 

a) Bjer eigum ab tilbiðja gub 

einan, því bann er or ffapari og já 

eini óg fannt guð. 

TTatt. 4, 10. ess fegði: Drottin guð 

Þinn áttu að tilbiðja, og A bann ein 

at. Sam. 99, 5. 

b) Set, þem rjettilega tilbibur guð, 

ámeb aubmjúfri lotningu ab víburenna 

þang óenbanlegu fullfomlegleifa, balba 

bann fyrir þið æbfta góða, og lifa víb fjer- 

hyert tæfifæri aubjýna í verfunum, ab bann 

girbir gub yfir alla þluti fram. 

'Sálm. 99, 5. Vegfamið Drottin vottt 
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guð, og niður Erjúpið á bens fótítor, því 

bann er beilagut. 

$ 2. a) Bjer eigum ab úttajt guð, 

því bann er heilagur og rjettlátur. 

Þejeð. 12, 13. Ottaft þú gud og haltu 

bans boðorð; því það ber allum monnum 

' að gjata. Poft. gb. 10, 35. 

b) Gubþræbflan á ad fýna fg í þvi, 

ab sjer tofum ofð umbygajujamlegan vara 

fyrir ollu því, fem sjer bölbum gubi {je 

á móti. 

Ordst. b. 16, 6. Af ótta fyrir brottni 

forðaft menn bið illa. 

c) Bjer eigum efi ab óttaft gub ein 

og óviljugir þrælar, af víða fyrir begne 

ingunni, þelbur eins og blýbin börn, því 

bann er fvo góður oq gægfurifur fabir. 

Róm. 8, 15. Þjer hafið eEEi meðtelið 

Þrældóms-lunderni, að hjer þyrftuðd aptur 

að verða bræðdir, heldur hafið þjet fengið 

ÓfEabarna-bugartfar, af hverju vjer Eollum 

Mbba, elfEnlegi faðir. 1. MIÓ. b. 39, 9. 
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$.3..a) Bjer eigum ab elffa gud yfir 

alla þluti fram, þei bann er vor ftærfti 

velgjarari, og af Krifti friðþægdur fabir. 

1. Hób. 4, 19. Látum ofs elfta bann, 

því bann elfEaði ofs að fytta bragði. 1. 

óbnð,rls 

b) Elffan til flba útþeimtir, ab 

bugurinn innilega glebji fig af honum, 

og fínni hjá fjer ftærftn löngun eptir, ab 

þófnaft þonum, með því ab breyta Eptit 

Hans vilja. 

1. 36b:5,3. 3 því er elfEan til guðs iniri- 

falin, að vjer höldum hans boðorð, et bens 

boðorð eru efEi þung. Gálm. 18, 2. 

$ á. a) Bjer eigum ab hlýða guði, 

því þann er etfi einungis vor æbfti yfir“ 

bobari, þelbur ug lífa þá vísafti og begti. 

Ber. 11, 4. Drottinn fagdi: álýðið met, 

og gjotið allt, fem eg bef boðið yður, þá 

fEulud þjer vera mitt fólE, og eg mun vera 

yðar guð. Poft. gb. 5, 29. 

b) Ólýbnin víð gud er í því innifalin, 
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ab sjer ætíb með fúðum vilja leggjum allt 

fapp á, ab laga vort finnislag og 

framferbi eptir gubð vilja, til ab 

þófnaft honum, og alvarlega tafa ojs vara 

fyrtr því, ab brjóta a buborb af 

áfetningi. 

Gálm. 143, 10. Drottinn, Eenn þú mjer, 

að gjara það, fem þú vilt, því þú ert minn 

guð. 1. Pjet. 1, 14., 15. 

$S ð. a) Bjer eigum ab reiba ofó á guð, 

' því bann bæbi vill og getur gefið sjá tím 

„itlega, anblega og eilífa farjælb. 

1. Piet. 5, 7. Yarpið allri yðar ábyggju 

upp á Drottin, því bann ber umbyggju 

"fyrir yður, Qálm. 55, 23. 

b) 2 teiba fig á gud, er fama, 

fem ab treyfta þonum, vg er innifalid í 

því, ab vjer fjeum fullfomlega farnfærbir 

um, ab gud, vegna Hesú Kriftó, vilji 

gíora vjó þluttafanbí í öllu því góba, 

fem bann hefur Iofab víð í fínn orði, 
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"lifa ab bann, eptir finni alviðu rábftafun, 

-  yiljt veita oj fína þjálp, eins og begt gegnir 

og á bagfvæmnuftu tib. 

Gélm. 146, 5., 6. Sæll er fá, hvers hjálp 

Saobs guð er, fá, fem befut ftoðugt trauft 

á guði, fem gjarðdi himininn og jarðina 

og fjóinn, og allt það, fem er í þeim: á 

 bortunm, fem beldur tepggð æfinlega. er. 

ðarmagt. 3, 25., 26. Róm. 8, 32. 

M ollu þefðu fylgir þá framvegis: 

$ 6. Bjer megum efi tilbiðja neitt 

annab-í ftabinn fyrir fannan guð, 

-bvorfi engla, nje þelga menn, nje fól, nje 

tungl, nje myndir, ellegar neitt annad því 

líft, og effi belbur reiba jó á þab; í ftaðinn 

fyrir ab felja vort trúnabartrauft til þejð 

fanna guds, þí bann einn er yor brott 

int og ffaparí3 annarð fyndgum bjer á 

móti fyrfta boborbinu, og gjarum ojs fefa í 

- sfgubabýrfun. 
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2. Mióf. b. 20, 3., 4. Drottinn fagðdi: Þú 

átt eEfi eð befa annarlega guði fyrir mjer. 

— Þú mátt eÆEi fmíða þjer neina úthaggna 

eða annars flags mynd eptir því, fem er 

á bimnum uppi, ellegar á jarðunní niðri, 

ellegar í vatnunum undir jatðdunni. — Þú 

átt eEEi:ad tilbiðja eður dýrEa það. Æf. 

42, 8. oft. gb. 17, 29. 

$ 7. Bjer megum efti elffa fjálfa 

vfg, ellegar neitt annab, meir en guD 

eður jafnt gubi; efti heldur meginn sjer 

tregfta fjálfum ojs, obrum mönnum 

eba obrum hlutum, meir en guði, vegna 

þefs bann einn er vor almáttugi vg ftærfti 

velajarari. 

Set. 17, 5. vo fagði drottinn: Bolv= 

aðut fje fá maður, fem tteyftir mannum, 

og gjotir holdið að fínni ftoð, og fá, fem 

fnýr bjarta fínu frá drottni, 

OrðsE. b. 3, 5. Tteyftu Orottni af allu 

þínu bjarta, en teiððu þig efti á þitt 

byggjuvit. 

SS. Mer eik baglega ab ftríða 
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móti þeim fynbfamlegu girnbam, fen 

guði eru á móti, og albrei brjóta bans 

boðorð af ótta fyrir monnum, ebur 

elffu til þeirra, því bann er fá heilagur 

qub, femt sjer eigum ab óttaft, vg lífa 

fá góbur og viðbómsfullur Drottinn, þem 

vjer eigum ab elfa og hlýna fram yfir alla 

Hluti. 

1. 36. 2, 15.—17. MÆlftið eEEi beim= 

inn, efEi beldur þá bluti, fem í bonunt 

eru; ef moEEur elfEar beiminn, þá er elft- 

an til foðursins efti í bonum; Því allt 

það í beiminum er, fem er fýsn boldsins, 

fýsn augnanna og ftærilátt líferni, það 

er efi frá foðurnum, beldur frá beim= 

„inum. Æn beimutinn fyrirferft og girnd 

til bans, en fá, fem breytir eptir guðs vilja, 

vatir að eilífu. 

"Orbstv. b. 1, 10. Son sinn, þegar illir 

ítálEar lofEa þig, Þá fylg Þeim efti. 

$ 9. Bíer eigum ab aubfýna borun 

náunga einlæga elffn, til mertið un, 
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ab sjer dit yfirdrepffapar elffum gub, fent 

vill, að færleifurinn fje eins vífur hjá ojs, 

einð vg hann er hjá fjálfum honum; þar 

ab aufi eigum Þjer ab leggja fapp á, ab 

breyta eptir gubs vilja í öllum blutum. 

1. Sób. 4, 21. Þetta boðorð bafum vjer 

frá bottum, að fá, fem elfEat guð, eigi lífs 

að elfEa fínn bróður. 1. Jób. 3, 17., 18 

AJ ÁÐ 

1. Sób. 2, 5. áver fem bans otð vátd= 

veitir, í bonum. er fannartlega elítan til 

„guðs fullfomin. Sób. 15, 14. 

YMterE: Þau fEylduverE, fem vibvilja inna 

vottis guðsdýrEun, eru í fluttu máli tilgreind 

í ffyringum Lúters yfir fyrfta boðorðið í 

fræbunum. 

"II. Utvortis guðsdýrtunin. 

$ 1. a) Bjer eigum ab lofa og Vega 

fama gub, því þann. er jú fullfomnafta 

Sg æbfta vera. 

Sálm. 72, 18., 19. Lofaðut fje. drottinn 
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guð, Hsteels guð, hann, ferm einn gjotir Dá= 

'fembarvertin; lofuð fje bans Dýrðarfulla 

 bátigtt að eilífu, og ll lsnd upp fyllift með 

bans býrEun. 

b) Guð lofaft og sSegfamaft, þegar 

sjer annabhyort meb bænum, fálmum eb- 

ur famtali vib abra, þrósum gubs al: 

fullfomnu eiginlegleifum og millu bás 

fembarserfumaf Eloffu hugarþeli, fem 

fullt er af heilagri lotningu fyrir honum. 

Gálm. 145., 3., 4. ÝTiBill er Drottinn og 

mjög loflegut; bars miilleiEi et Ótannfaf- 

- atlegur. Æin Eynflóð mun fyrir annari 

btósa þínum verum, Drottinn, og Eunn- 

gjöra Þitt veldi. 

$.2. a) Bjer eigum ab þaffa qubi, því 

bann veitir ofð fyo mifla velgjarninga, 

og aubfýnir vjó þvo mifla náb vegna Hesú 

Krifts. 

Æf. 5, 20. Þaflid ætíð guði faður fyr- 

it alla bluti, í nafni Drottins vots Hesú 

Rrifts, 1. Tefs. 5, 18. 
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b) Ef sjer eigum ab geta þaffab gubi 

rjettilega, þá ber ojð ab fannaft vid og aube 

mjúflega játa, ab guds mifla miffunfemi 

víb ojg er langt um meiri, en sjer hofum 

tilunnib, og þar ad autt eigum sjer ab færa 

njá bans velgjorninga rjettilega í nyt, eins 

og bann befur til ætlagt. 

Gélm. 118, 1. Þattið þjer Þrottni, því 

að bann er góðut, og bans miffunfemi vat= 

ir eiliflega. Bélm. 105, 1. 

$ ð. a) Bjer eigum ab bibja gub vg 

áfalla bann, því bann einn ræður fyrir 

borri tímanlegri sg eilífri farjælb, meb því 

lífa Striftur, vor árnabarmaður, hefur einnig 

opnad vjá abgáng til hans, fþov jem vorð 

aægfurifa vg elffufulla foðurð. 

Sú. 11,9. Jesús fagdi:Biðjið, þá mun ' 

yður gefaft; leitið, þá munuð Þjet finna; 

Enýio á, og mun fyrir pður upp loðið verða. 

Sálm. 50, 15.; 145, 18.—19. 

b) Þab heitir bæn vg áfallan, þeg“ 
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ar vjer fram berum fyrir guð, annab: 

hyort í þrganum ebúr með munnins 

um, sora löngun eptir einhverju góðu, 

fem sjá er Ísjab í hans orti, og fem sjó 

fýnift naubfynlegt til vorrar eigin ebur 

annara farfælbar. 

1. Bób. 5, 14. Þetta er fú Bjarfuna, 

fem vjer bafum til bans, að, ef vjet biðjum 

“mm noðEuð eptir bans vilja, þá heyrir bann 

ofs. 

$ 4. Þar: funnubagurinn er gtle 

abur. til opinberrar gudetýrfumar, þá 

á fjerþver Eriftinn maður ab fara til 

firfju, fjer vg gbrum til „uppfræbingar 

- Sg Þbetrunar af gub8 vrba heyrn og leitri, 

sg af því, ab lofa gud og haffa bhyn- 

um fameiginlega með obrum jamfriftnum 

mennum, fvo þeir innbyrbið ftabfeftift í 

Þyngd og gubhræbíln; og frá því á eff, 

ert ab aptra oÍð, nema fjúfbúmar, 
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ebur önnur þvilif forfall, jen efti verbs 

ur þjá fomigt. 

2. Mið. b. 20, 8. Drottinn fagdi: Minnftu 

að bala belgan  bvfldarðdaginn.  ÆZúE. 11, 

28. ; Sad 

Ról. 3, 16. Látið Krifts lærdóm tífu= 

lega búa bjá yður, fvo að Þjer með allri 

fpefi Eennið hver sðtum og áminnið bver 

annan, með félmum, fengum og andleg- 

um Evæðum, fyrtgjandi Drottni lof í yðar 

bjartum. áebr. 10, 25. — ' 

Af þefðu fylgir enn fremur: 

$ Ó. a) Bjer megum hvorfi hafa 

qubá nafn gálauðlega nje athugar 

lauft um band, eba óvirba þab á 

noffurn hátt; þvert á móti eigum vjer 

ab lofa og vegfama gub. 

2, MTóf. b. 20, 7. Drottinn fagdi: Þú 

átt efi að leggja nafn Drottins guðs þíns 

við bjegóma; því drottinn mun efti láta 

Þeim óbegnt, few vanbrúfar hans nafn. 

EG 
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hb) Óubð nafn óvirbift me ab 

formæla, þegar sjer annabhyort í gubó 

eða rifið nafni óffum ills þjáljum vjð 

eba sbrum. Glífar formælingar geta 

og {feb meb mörgu abru móti, þem aug“ 

lýðir allt eind blygbunarlauft fínnislag,. 

er effi fvífijt meins í gubð allrabeilaquftu 

nálægb, nje gefur gaum ab, hversu mjog 

„hver einn mabur á s elfa fjáljan fíg og 

náungann. 

a fama munni fram 

gengur bæði blefsun og bælvun; bræður 

mínir, þetta má efi fvo til ganga. Róm. 

12, 14. 

c) Gubé nafn ósirbijt me ab 

fserja, Begar einhver í baglegu tali gá“ 

lauslega vitnar til gubg. ba rits, til 

ab-ftabfefta með því orð fín. 

YMatt. 5, 34.—37. Þjer eigið aldungis 

eðBi að fvetja, ert tæða yðar fje já, Þegar játa 
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ber, og nei, þegat neita á, því hvað, - fem 

Þat er fram yfir, er vont. 

$.6. a) Þegar sjer eigum átaki 

ab fserja, megum vjer effi gleyma 

því, ab fá alffygni guð, fem vjer folle 

um til vitnið, er bæbi rjettlátur vg þeir 

Íagur gub, fem hatar allt óbreinlynti, og 

ab bann mum harðlega egna þei, fem . 

fverja ranglega, því þeir vanbráfa hatts 

nafn, til ad hylja meb því íllfhr og ranginbi. 

2. "Mióf. b. 20, 16. Drottinn fagði: Þú 

átt eEEi að bera falftan vitnisburð á móti 

Þínum náunga. 

Sat. 5, 4. ÆÆg ljet bölvun út fata, fegit 

drottinn allsherjar, foo bún Eomi yfir bús 

Þjófsins, og Þefs, fem fvet tanglega við 

mitt nafn. al. 3, 5. 

b) Menn fserja eib eptir yfirvalbóins 

ffípun, fundum því til ftabfeftingar, ab. 

bjer ffulum effert þegja ebur vitna annað. en 

þad, fen vjer vítum fyrir víft ad fatt er; og 

fundum til fullsifsu um, að bjer vilja: 
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um trúlega lifa eptir því, fem oj er bobíð 

og Yjer hofum unbir gengist. 

óebr. 6, 16.  ÝMrennitnir fverja eið við 

þann, fem þeim er æðri, og eiðutinn gjerir 

enda á allri þeirra þtætu, til að ftaðfefta 

fannleifann. 5. ól. b. 6, 13. 

ce) Þann, fem fremur meinfæri eba 

„Íser ranglega, má álita, effi einungis 

einð vg blygbunarlauðan gublaftara, 

vegna Þejs bann manar þíns albísa qubs 

rjettlæti móti fjer, beldur og eins og fjanbe 

mann fínna famfriftínna bræbra, 

meb því þann opt fyíllir selferb og manns 

-orbi Þeirra, foo fá þaflausí verdur fyrir 

hallanum, en hinn feti {leppur óbegnbur, 

og fær aptur tælifæri til, ab foma meiru 

illu til leibar. 

"1. Tím. 1, 10. Poftulinn Pál Leggur 

meinfætismenn áð jafnu við mafhordpasa 

og veftu illvirEja. 

€. Bjer megum efti fara meb galb- 

, fem er bjátrúar es og beimffu # full 
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sanbrúfun á gnbsorbi, til:ab fremja 

fufl eba færn, ellegar til annara þvílífra 

beimffulegra fyrirtefta, af rangri ímyndun 

um, að menn meb þefsu geti læfnab menn 

eba fjenad, fýnt, hver ftolid hafi, varnab 

tjóni .og óþappum, eba annad því um lift. 

5. YMióf. b. 18, 10.—12. Ænginn á að 

- finnaft bjá þjer, fem fer með fpábóma, eða ' 

et Bagveljati, ellegar tefur mart á fugla= 

Evati, ellegar er galdramaður, eðut fæt- 

ingamaður, ellegar fer tilfpáfagnarmanna, 

ellegar útþýðir  fyrirburdi, ellegar leitar 

ftjetta af framliðnum; því bver, fem því- 

lít gjarir, er Þróttni andítyggilegur. 

$S 8. a) DBjer megum efti vanþelga 

hvílbarbaginn me. ónaubfynlegrí 

vinnu; því þann bag eigum vjer fjer í 

Ingi, eptir gubs bobi, ab halba heilagan 

meb anbaft og gubræfilegum hugleiðingum. 

Sálm. 95, 1.,2. Bomiðd, látum ofs með 

sleðværð loffyngja Þrottni; látum ofs af 

fegnuði hátt loffyngja vorum völbuga frels= 
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ata;3 látum ofs Eoma fyrir bans áfjónu 

með þafEargjarð. á 

b) aber tilþlýbilegt sg gubs vilja 

famfvæmt, ab funnubagurinn fje mönne 

um og ffepnum til þvílbar vg endure 

lífgunar eptir vinnu þeirra; þejð vegna 

fallaft lífa þeisi -bagur, fem friftnir menn 

bala heilagan í Kriftð uppriðu minningu, 

enn þá hvílarðagur. 

2. YMióf. bz 23, 12. Ber Daga fEaltu 

vert þitt vinna, en fjöunda Daginn áttu að 

bafa fyrir bvíldarðag, fvo að Þinn upi og 

þinn asni geti fengið hvíld, og þinnar em 

báttar fonut og fé framandi geti eiður- 

nætt fig. 2. YMióf. b. 30, 8.— 11. 

YYrerE:  GEylduvertin, fem vibbilja útvortis 

 guðsdýrEum, eru ftuttlega útmálub í oðrn og 

Þriðja boðorði fræðanna. 

B) Um ffglbuna við fjálfa ojs. 

Bjer eigum ab elffa fjálfa sjó, og 

einfanlega láta sjó vera annt um, 
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vora fálarheill; lifa eigum sjer ab 

funda fannarlegt gagn lífama vörð, 

fem og ab efla meb leyfilegum hætti bora 

tímanlega selferb, eing og janfvæmt 

er gubá orbi og bilja. 

YMlatt. 6, 33. Sesús fagdi: Leitið fyrft 

guðs tífis og þefs tjettlætis, fest honum 

er þófnanlegt, þá munuð þjer fá í viðbót 

allt, fem þjer með þurfið. 

MrerE: Yraðurinn elftar fig eÆEi fjálfan 

tjettilega, þegar bann fætift einungis 

eptir, að feðja fínar jardneftu girndir, án 

Þefð ab hirba um fína þáluþjálp, eba gefa gætur 

ab því, fem: hann Bulþar bæbi gubí og obrum 

monnum. 

I. Umbyggja „fyrir félunni. 

$ 1. Bjer eigum að láta sfð vera um 

hugað um, að vor ffynfemi upplýsift 

meir og meir með ffynjamlegri heffingu, 

fjerbeilis um gubs vilja vg bans ráb til 

Svrrar fáluhjálpar. 
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2. Pjet. 3, 18. Mapið í vors Drottins og 

endutlausnara, Fesú Brilts, náð og þefE- 

ingu. OrðsE.b. 2, 10., 11. 1. Ror.14, 20. 

82. Bjer megum efti láta vorn vilja 

ftjórnaft af neinum sonbum tilþreigingum, 

belbur eigum vjer af fremfta megni ab 

fappfofta, ab laga þær eptir því, fem ffyn“ 

"fem vor álítur rjett og tilþlýdilegt eptir 

gubsorba fyrirmælum. 

Ordst. b. 16, 32. Gá, fem ftjórnar geði 

fínu, er betri en já, fem vinnur borgir. 

Gal. 5; 24. 

$ 3. Bjer megum efti afjafa vorar á- 

virbingar, heldur eigum bjer að feppaft eptir, 

einð vg gud hefur látið rift Fenna vfð, ab 

fjá æ meir og meir við þeim, vg afleggja þær. - 

2. Bor. 7, 1. Með því vjer bafum því- 

líft fyrirheit, mínir elfÆanlegir, þá látum 

ofs breinsa ofs af allri fauegun boldsins 

og andans, og baldum áfram í belguninni 

með guðdbræðflu. 1. Hób. 1, 6. 

$ 4, Bjer eigum með gaumgæfni ab vafa 
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yfir famvigfu vorri, {vo vjer elfi víðvite 

anbi of þyngjum hana með neinni fynb. 

Poft. gb. 24, 16. Þoftulinn Þéll fagdi: 

Æg æfi fjálfan mig í, að bafa jafnan ó- 

fleEEaða famvisEu fyrir guði og monnum. 

$ ö. Bjer eigum opt ab hugga um 

 baubann, fem fljótt getur ab óvorum yfir= 

falli of, þó fvv, ab vjer hyrfi ffelfumft 

af honum, ellegar lífum með fórg og ú- 

rófemi, heldur á þab ab miba til þejð, ab 

vjer því betur undir búum ojs í fónnum 

gubðótta unbir fálubjálplega burtfar. 

2. Bor. 5, 8., 9. Vjet erum bugbtauftir, 

jafnvel þó vjer heldur viljum losaft við líf. 

amann og vera hjá Drottni; þefs vegna 

FappEoftum vjer lífa, að þófnaft brottni, 

bvort beldur vjer erum íElæðdir lílaman- 

um, eða án bans. Gálm. 90, 12. díl. 1, 

23, 

Il. timbyggja fyrir líamanum. 

S 1. Bjór megum hvorti með ájetningi 
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tafa fjálfír af ojs lífið, fem er fá ágætafta 

gjöf, er gub: hefur gefið „fg, je viljandi 

ffada vora limu eður heilsu, því þar meb 

reynum bjer til meb beimffulegri vjbirjffu, 

að tafa táðirt af gubi, fem einjamall þef 

ur valb yfir líft og lifama mannsins, en 

foiptum náungann þeirri abftoð, fem fí 

meb rjettu gat af sjá Heimtab; þar ad 

nuft breytum sjer þvo grinmbarlega við 

-fjálfa sjá, ab efti finnaft bæmi til {lífs 

meðal orguftu villubýra. 

Róm. 14, 7, 8. 0 Ænginn af ofs lifir 

fjálfum fjer, .og enginn Deyt fjálfum fjet; 

Því ef vjer lifum, lifum vjer Drottni, en ef vjer 

- deyjum, Beyjum vjer Drottni; bvort fen vjer 

þefs vegna lifum eða depjum, þá á brott= 

inn táð yfir ofs. 1..Ror. 6, 19., 20. 1. 

Gem. 31, 4. 2. Gam.17, 23. att. 27, 5, 

S 2. Bjer eigum ab jorbaft allt óþóf 

í mat og bryff, fem einungis fþillir 

beilön og velmegun vorri, en gjórír ojð 
þó 
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óbhæfilega, bæbi til ab lofa qub, og lifa vinna 

þan, fem ofs ber ab gjöra. 

Búð. 21, 34. Sesús fagðdi: Gætið yðat, 

að bjottu yðar eEEi of þyngift af óbófi í í mát 

eða OrpER. Róm. 13, 13. 

Gal. 5, 21. Páll poftuli telut ofðrpEBju 

og ofát meðal þeirra Lafta, er bann fegir 

um, að:þeir, fem {líft gjari, muni eEti aðl- 

eft guðstífi. OrðsEv. b. 23, 20., 21. 

$S 3. Bjer eigum ab halda víð frá þóre 

búmi og alls {lag lauslæti, bæbi innvortis 

í huganum "og útvortið með vertinn; 

því þar af fpillift lífaminn og fálin 

faurgaft, foo hún verður óhæfileg til, að 

hugsa um noffud gott, og mifðir alla 

Íongun eptir byggd og gubsótta, en aube 

Íónir því frefar fínar faurugu girnbir í 

- Srðum óg viðmóti, áðrum til þneyrlið. 

2. Mróf. b. 20, 14. Drottinn fagdi: Þú 

átt eEEi að Þrýgja bór. Sátt. 5, 27., 28. 

1. Tefs. 4, 3.—5.. Sá et vilji áliða) „áð 

Þjer beilagir fjend, og fordift ftillulifnað, 
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fvo bver og einn ftundi, að Balda fínum 

líEama í bteinlífi og fóma, en eEEi girndar= 

bruna, eins og beiðingjarnir, fem eEEi Þettja 

guð. 

ÆÆf. 5, 3. —5. Æptit fem beilagum bæfir, 

á bvorti ftillulífi, nje nofEurs Eonar óbtein= 

leifi eður ágirnd, fvo miðið fem nefnaft 

meðal yðar, nje blpgðunarleysi, nje fíflslegt 

bjal, eður gárungabáttur, Því {lít er ó= 

fæmilegt, beldur miElu fremur þaEEargjard; 

því vitið fyrir víft, að enginn frillulífis- 

maður, eður óhreinn, eðut ágjarn, fem er 

fEurdgoðadýrEari, befur atftofu í Rtifts 

og guðs tífi. 1. Bor. 6, 15.—20. 

„fMTerE: 3 fræðunum er víb fjatte boðorðið 

ftutt útffýring um triftilegt ffirlifis og í fjattu 

bæninni finnft upporgun til, ab bíbja gub um 

náb og ftyrf, tíl ab ftanba á móti Þeim freifting= 

“ um, fent í þeim efnum unna ab mæta ofð. 

ML Umbypggja fyrir votti tíímanlegti velferð. 

$ 1. a) Bjer eigum ad Fappfofta, ab 

efla vora selgengrti, bæbi með alúb og 

ibjufemi í vorri rjettu ftjett og ftobu, 
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og meb forfjálegri fparfemi, efli einungis 

fjálfum ofs til gagns, Velbur og til ab 

geta  bjálpab abrum, er vid Þurfa. 

oft. gb. 20, 34., 35.  Poftulinn Páll 

fegir til Æfesusmanna: Þjer vitið fjálfir, 

að þefsar hendur bafa unnið fyrir mínum 

nauðfynjum og Þeirra, fem með mjer voru. 

3 sllu fýndi eg yður, að ofs byrjar þann= 

ig að vinna, og hjálpa tauðftgððum, og 

minnaft orða Drottins esú, Þar bann 

fagdi: Gælla er, að gefa en þiggja. 1. Tím. 

6, 17., 18. 

b) 3 því, ab funda gagn vort, eigum 

vjer ab varaft ólaglegan ávinning eba 

ágirnd, og effi fæfjaft eptir aubæfum, fem 

opt ern vanbrúfuð til ofmetnabar og úþójð. 

1. Tím. 6, 9., 10. Þeir, fem tíðir vilja 

verða, falla í freiftni og fnarur og matgs 

Eonar bjegómlegar og: fEaðlegar gitndir, 

er fafEva monnum niður í tjón og glötun, 

því ágirndin et tót alls ills. Lú. 12, 15. 

1. Ror. 6, 10. 

$ 2. a) Bjer eigum ab. ffunba jóna 
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vort, Bú gjöra oj8 far um, ab Vera í af 

 balbi hjá mebbræbrum vorum, og reyne 

aft áreibanlegir, en þó efti með obru, 

en rábverrðni og foftgæfnt í vorri 

rjettu ftjett og ftobu. 

il:4, 8. Bætir bræður, hvað fem {att 

„ et.og fómafemlegat, bvað tjettvíft er, þvað 

fEírlíft er og.áftfamlegt, bvað fem et gott 

affpurnar, hvað Dpgadugt er, hvað lofsvert 

er, gefið gaum að því. 

b) Þótt sjer þafum oblast alfa þá fæmb, 

fem sjer æffja funnum, megum sjer þó 

efti falla til vfmetnabar eba bramb- 

femi, belbur ætíð ftunda Friftilegt litil“ 

læti, því vís ber ab gæta þefð, ab alla 

bluti ofum vjer af gubi þegið, og að vjð 

yfir fjest optlega, fso vjer þurfum fyrir“ 

gefningar við, 

Gal, 5, 26. Sæfjumft etti eýtte bjögóni) 

„ Tegti vegfemd, og bvorfi áreitum nje afs 

unbum þver attnan. Róm. 12, 10. 
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1. jet. 5, 5. Verið ftrýðdir lítillæti; 

því guð mótftendur bremblátum, en lítil 

látum veitir bann náð. ÝMatt. 23, 12. 

OrtdsEv. b. 29, 23. 

$ 8. a) Bjer mequm njóta átægj 

í Þþefsu lífi, af því ab hagnýta víð 

rjettileqga þá morgun góbu þluti, fem 

gub hefur fínum ffópubu ffejynum til gagnð 

og glebi gefin; lifa hofum yvjer mifla á- 

nægji af vinnu vorri, þegar sjer tile 

blýdilega og med glabsærn finnislagi bínnum 

bana. 

Gálm. 31, 8. Gleðja fEal eg mig, Brott- 

inn, og vera glaðvær af þinni miffunfemi. 

Wil. 4, 4. Oröstv. b. 17, 22. 

b) S glebi vorri eigum bjer ab tafa 

vjs vara fyrir ollu því, fem ftríbir á mótt 

gðbrí fiðfemi, ebur því, fem guð hefur 

bovib í fínn orbí, og efti álíta barta þvo 

fem helsta tilgang vinnu Yorrar, þelbur 

eitð og ávort hennar. 
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1.Bor..7, 31. Þeir, fem njóta beimsins 

gæða, eiga að breyta eins og þeir, fem eEEi 

bafa þeim að fagna. 

$4. a) Bjer eigum ab aubjýna vjð 

þolinmóbaímótlætinn, fvo vjer þvorti 

ersæntum, nje látum til vor Heyra víl 

eba harmatolur, helbur fjeum ánægbir 

með þad, fem guð vill sera láta, í 

vifðri von um, að þann muni efti uppáleggja 

ojs Þongri byrbi, en bann fjálfur vill 

gefa víð frapta til að bera, og trúum fiab- 

faftlega, ab eptir bans tílætlur muni þetta 

anbftregmi Þjena ojs til gagns vg góba. 

$ebr. 10., 35.,36. Raftið efi burt bug- 

ptýði yðar, fernt miðil laun mun oðlaft; 

því þjer þurfið á ftaðuglyndi að halda, 

foo að Þjer berið út býtum þau fyrirbeitnu 

gæði, nær þjer hafið gjatt guðs vilja. Róm. 

8, 18. ; 

b) Borar þjáningar geta opt með Ýmdu 

móti verid fjálfum ojð ab fenna; en fá 

alvísi gud lætur víð þær ab hondum bera, 
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til þejð yjer atbugum vora brefti, betrum 

gorn lífnab, holbum voru fínni því meir 

frá bjegóma veralbarinnar, sg lærum ab 

leita vorrar færuftn glebi í því, ab leita 

bans meb bæn og anbatt. 

$ebr. 12, 5., 6. Gon minn, lítilsvittu 

eEEi birtingu Drottins, og láttu heldur efti 

bugfallaft, þó bann vandi um við þig; því 

bvern, fen Drottinn elfEar, þann agar hann. 

Sálm. 119, 7. Róm. 5, 3.—5. 

$ö. Djer eigum að forbaft allt ibjuleg st, 

fem femur millu illu til leiðar, og tafa 

js vara fyrir, ab vera abrum til þyngfla; 

þar á mót eigum sjer meb foftqæfilegri 

ibnt og áftunbun, hver í fínni ftjett, ab 

leita vorrar atvinnu, því gub hefur gefið 

vjð fraptana til þefs, ab sjer ffulum brúfa 

þá, og efla meb því vort eigið og annara 

A 

1. Tefs, 4, 11., 12. Vjer áminnum yður, 

Fætir bræður, ad þjer Leitið fæmdar í því, 

að lifa tófomu lífi, og ftunda yðar eigin 
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iðn, og vinna með handum yðar, eins og 

eg. bef boðið yður, fvo að Þjer breytið 

fómafamlega við þá, fem eEEi eru af fafn- 

uðinum, og fjuð upp á engan Eomnir. 2. 

Tefs. 3. 11., 12. 1. Þjet. 4, 11. 

C) Um ffylbuna sið náungann. 

Ber eigum ab elffa vor náunga 

ein folffvalanft vg þjálfa v{s; þefð vegns 

eigum vjer ab breyta vu. síð bann, 

eing bg yjer síljum ab þann breyti sib 

Dfs. Þar fyrir eigum sjer:ab bera um: 

hyggju fyrir bans fáln, hans lífama, 

og hans tímanlegu velferð. 

YfTatt. 7, 12.. Sesús fagði: Út, hvað 

Þjer viljið að mennirnir gjori yður, það 

eigið þjer -lífa Þeim að gjora; þetta et 

Fjarni lagmálsins ., og fpámannanna. 3. 

ióf. b. 19, 18. 

ÝYrerE: Gjerbvet maður er vor náutgi, 

og béfut fama tjett eins og bróðir til 

FætleiFa vors og Þjenuftufemi, hvort fem þann 

er ínnlenbur eba útlendur, Friftinn eba gybíngur, 
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tyrti eba beibingi, vinur eba óvinur, æbri eba. 

lægri ftjettar, rifur eba fátæfur, vg Þegar 

bann Þarf Mjálpar víð af ofð, þá eigum 

vjer ab hjálpa honum af fremfta megni, án 

manngreinarálits, túf. 10, 25.—3%. Voft. 

gb. 17, 26. 

I. Umbyggja fyrir félu náungans. 

$ 1. Bjer eigu, þvo milid þem vjð. er 

mögulegt, ab greiða beg orð náunga 

til betra lífð í obrum heimi, og þejð 

vegna hjálpa honum meb nytjamlegri til 

fogn, góbum áminningum, færleifs- 

fullum aboorunum, vg um fram allt mb 

góbu eptirbæmis því Ariftur hefur eribur- 

leyft þann eind og vð, til þejð ab hann, 

eins og bjer, ffylbi eignaft eilífa fálubjálp. 

Sat. 5. 19., 20. Bræður mínir, ef noft- 

ut á meðal. yðar villift frá fannleiEanum, 

en einhver fnýt honum aptur, þá fEal fá 

vita, að hver, fem fnýr fyndaranum frá villu 

bans vegar, mun frelsa fálu frá Þauðafnsir 
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og bylja fjölda fynda. 1. Tefs. 5, 14, Áebr. 

10, 24. 

S 2. Der eigum ab saraft, ab Eefja 

lyft náunga vors til þejs, fem gott er; 

þejð vegna megum jer efti gefa þonum 

hneyrli, með fyrbjamlegum orbum eður 

ógublegn framferbi, efti heldur oma þurs 

um til þefð, fem illt er, annaðhvort meb 

hótunum, tillEfunum, ebur með 2 

fortölum. “ 

Zú€. 17, 1., 2. Sesús fagdi við fína lærir 

fveia: ÆEEi getur bjá því farið, að efi 

Eomi bneypli; en vei þeim, er því veldur. 

Betra væri honum, áð mylnufteinn væri 

bengbut um báls bonum, og bonum væti 

fætt í í fjávarbjúp, en að bann bneypli einn 

af þefsum fmælingjum. 

2. Tím. 3, 13. Mondir menn og fvif- 

atar vesna meir og meir; þeir fvítja og 

verða foitnir. 

$3. a) Dýer eigum eff ab láta egna 

ojs til þeiptarreíbí mót vorum náunga, 

' 
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eða fá hatur til hans, og leitaft við ab 

befna vor, þegar hann gjarir eitthvad á 

hluta vörn, fvo sjer gjórum honum efti - 

bjartafurg, til Fvalar á fálu ebur lífama. 

Æf, 4, 26., 21., 31. Æf þjer reidist, þá 

fyndgiðd eEti; látið eEEi fólina undir ganga 

yfir yðar reiði. Gefið eEti Djoflinum rúm; 

all beiffyrði, beipt, teiði, þávaði og illprdi 

fjen fjarlæg yður, áfamt alls Eonar ille 

mennfEu. 

1. Jób. 3, 15. Hvet fá, fem tar bróð= 

ut fínn, er manndrápati, en Þjer vitið, áð 

enginn manndrápari hefur, eilíft líf. Haf. 

1;519.,,20, 

bh) Þab er friftileg fÉylba, ab sjer meb 

hógværð umberum breyffleifa vorð nár 

unga, Þegar hann hefur gjört vfð eitthvad 

á móti, og ad wjer fyrirgefum honum, 

eins og qub fyrirgefur fjálfum ojð begna 

Srifts. Muf þefa eigum vjet, eind og.vjs 

er frefaft unnt, meb vinfamlegum fore. 

tðlum, ab Forma þonum til, ab fjá ab 
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fier, {so ab hann vari fíq sið, ab halba 

áfram í fyndunum. 

. YrarE. 11, 25., 26. Tesús fagdi: Syrir= 

gefið, ef Þjer bafið nofEuð á móti einhverj= 

um, foo að yðar faðir, fem er á himnum, 

fyrirgefi yður lífa yðar afbrot; em ef þjer. 

fytirgefið eEEi, þá mun yðar faðir, fem er 

-é bimnum, efEi heldur fytirgefa yðar af- 

brot. 3 

RóL 3, 12., 13. Svo fErýdist nú, eins 

og guðs útvaldir, heilagir og elfEanlegir, 

bjartgróinni miftunfemi, góðvilja, cudmýtt, 

bógværðd, langlundargedi, umberið hver 

artnan, og fytirgefið hver aðrum, ef eina 

bver yðar befur Eærumál gðrum á móti; 

eitts og Rriftur befur-fyrirgefið yður, fvo 

fEuluð þier og eittig gjóta. 

$4. a) BVjer eigum þvotti að hata 

ora óvini, fem annabþvort leynilega 

„eður „opinberlega silja gjöra ojs jfaba, nje 
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á noffurn hátt hefna sur á þeim, fo sjer 

effi gefum þeim tilefni tíl meiri. vongfu, 

eba fjenm orfot í þeirra fálartjúni. 

Róm. 12, 14., 17., 19. Blefsið þá, fem 

offæja pour, blefsið en balvið efi; gjald= 

ið engum illt fyrir illt; ef mögulegt er, þá 

bafið frið við alla menn, fvo miðið fem í 

yðar valdi ftendur; befnið yðar eEEi fjálfir. 

- b) Þegar óvinir yvrir fæfjajt eptir, að 

ffnba vort líf, fyilla vorri velferb, eba 

gjöra ojs vibffila vín vort góða mann 

0rD, megum vjer verja ojó móti þeim 

meb almennilegu rjettarfari, en vera 

þó ætíb fúsir tl, ab fættajt vin þá, 

bivja fyrir. þeim, vg bjálpa Þeim eptir 

megni, ef þeir þefð víð þurfa, eins og 

gud hefur aubfýnt bjá náð Ariftð vegna, 

og fyrir bans jafir vill fyrirgefa fjálfum - 

vjð. 

ÝYratt, 5, 25., 44. Hesús fagdi: Vertu 
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ftrap viljugur til; að fætta Þig við þinn 

mótftöðumann, meðan þú ert enn á vegi 

með bonum. Æg fegi yður: Ælftið víni 

yðat,. blefsið þá, fem yður balva, gjorið 

Þeim gott, fent yður bata, og biðjið fyrir 

Þeim, fem yður gjata (Eada og offækja 

yðut, fvo að þjer fjeuð barn fæður yðar, fem 

et á bimnum. v. 45.—48. Róm. 13,3., 4. 

Róm. 12, 20., 21. Æf óvin þinn bungr= 

at, þá gef bottum að eta, ef bann þyrftir, 

þá gef bonum að Drelfa. Lát efEi bið 

vonda yfirbuga þig, beldur fígre þú bið 

vonda með góðu. Róm, 5, 8., 10. 

S Ó. a) Bjer eigum efti rjett á, ab 

fyrirbæma noffurn mann, þó bann 

haft rangar meiningar, ebtir vegna þefs 

bann er effi þömu trúarbragða fem vjers 

Heldur eigum vjer, eins vg þannfriftnir, 

'aó fela vora frásilltu bræður guds miffr, 

un á hendur, og glebjaft af Þeirri son, ab 

þeir muni verða þluttafanbi í Kriftð enbur- 

Innón, ef þeir hafa vanbab framferbi fitt 
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eptir þeirri þeftíngu, fem þeir þafa haft 

fært á ab sblaft.. 

oft. gb. 10, 34,, 35. Æg-teyni í fann= 

leifa, að guð fer efti í manngreinatálit, 

heldur er hvet fé, ferm óttaft bann og begð= 

ar fjer téðvandlega, honum þófnanlegut, af 

hvaða þjóð fem hann er. Róm. 14, 4., 10.,13. 

b) Bjer megum effi gruna þá, fem 

ratab hafa í eymb og volæbi, um, að þeir 

hafi brýgt einhvern fjerlegan glæp, því 

gud úthlutar, eptir fínni alvitru rádftofe 

un, {org og glebi hverjum, fem hann vill, 

efi til ab begna þeim, Heldur sbrum til 

víðyðrunar. 

út. 13, 2.,3. Besús fagdi: Haldið þjet, 

að þefsir Galílear — fem Pílatus bafði 

látið aflífa — hafi verið fyndugti en allir 

aðrir Galílear, þó þeir hafi orðið fyrir 

þefsu? nei, fegi eg yður, beldut, ef Þjer 

tafið efi fánnaftipti, munuð Þjer allir eins 

fytirfaraft. Sób. 9, 1.—3. 
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II. Umbyggja fyrir lífama náungans. 

S 1. Bjer megum elti Leggja hendur - 

á náunga vorn, hvorti tíl ab fírra hann 

lífi, nje gjöra heilsu bans vg limum ffaba, 

því með því fviptum sjer bann þeirri. 

bestu gjof, fem gud hefur gefi þonum í 

þefsu lífi, og er {líft ranglæti foo anbe 

ftyggilegt í gubó augliti, ab hann vill 

því serbi begnt einnig hjer í heimi, eptir 

yfírðalbóins tilþlutun. 

2. ftióf..b. 20, 13. Þú {Ealt eFEi mann 

vega. Gal. 5, 20., 21. 

1, SMTóf. b. 9, 6. ver fem út hellir blóði 

noEEuts manns, bans blóð fEal af aðrum 

manni út hellt verða, því guð gjarði mann 

inn eptir finni mynd. Róm. 13, 3., 4. 

$ 2. Ber megum efti leggja meira 

ervibi á mdunga $orn, en hann gete 

nr af faftad, fuo vjer efti veifjum hans 

Fraptas effi helbur megum vjer gjöra 
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honum hjartaforg, fem fynnt ab serba 

bættuleg fyrir líf bans eba heilbrigbi. 

Tít. 3,,2. Aminntu þá um, að illnæla 

engum, og vera efti þrætugjarnir, heldur 

tilbliðrunarfamir, -og auðfýna alls Eonar 

bógværð við alla menn. 

$ 3. Hjer eigum ab vara náungann 

gi. því, fem þonum er {fablegt, en róba 

honum til þefs, fen honum er hollaft, 

fso þann effi meb óframfýni ftytti líf fitt; 

þar ab aufi eigum vjer ab hjálpa hon- 

um eptir megni, og engan veginn fyrja 

honum um vora liðveiglu, þegar nanbfyn 

frefur. 

Vil. 2, 4. Gjerbver yðar gæti efEi ein= 

ungis að fínu gagni, beldur og attnata. 

ÖrðsE. b. 12, 15. 

MterE: SEylda vor í tilliti til náungans 

lífs og líEama er í ftuttu máli útliftuð í 

fimmta boborðdi fræbanna. 
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HI. Umbpggja fyrir tímanlegti velferð 

táungans. 

S 1. a) Bjer megum efli með neinu 

gefa tilefni til, ad náungi sor mifs í nuffud 

af eignum fínum eður fjármunum, fen 

qub hefur gefið honum, til ab efla með 

hans velferb; heldur eigum sjer ab bera 

umbyggju fyrir, ab hann halbi allr fín 

óffertu, Er. 

2. Mióf..b. 20, 17. Drottinn fagði: Þú 

átt efEi að girnaft bús náunga þíns. 

0) Enginn má ftela frá fínum náe 

unga, eDur leynilega gjöra þann víbffila 

víð neitt af því, fen bann á, móti vilja 

bans og vitund. 

2. ftióf. b. 20, 15. Drottinn fagðdi: Þú 

átt eEfi að ftela. 

c) Enginn má ræna bur tafa mö 

ofrífi frá fínum náunga, þad fem honum 

til heyrir. 
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1. Bot. 6, 10. Þjófar og tænintgjat munu 

efEi fá guðs tífi. 

'd) Enginn má jfsífja. fínn náunga, 

nje Draga undir fíg nutfud af því, fent 

honum til heyrir, með unbirbyggju vg vjel- 

um, fo fem með rangri bug eba mæli, 

Ónýtum varningi, fri, eður brum þvi- 

lífum fvífum og prettvíst. 

1. Tefs. 4, 6. Ænginn fvíti eður áfælift 

bróður finn í viðfEiptum, því Orottinn er 

begnati alls þvílífs. OrðsEv. b. 11, 1. 

e) Enginn má loffa fólf eba fje með 

óleyfílegum hætti frá fínum náunga þone 

um til {fnba, hyrfi með þótunum nje 

vjelum. 

2. Móf. b. 20, 17. Drottinn fagði: Þú 

átt eEEi að girnaft þíns náunga eEtafvinnu, 

ellegar bans þjón, ellegar bans þjónuftu- 

Evinnu, ellegar bans upa, ellegar ásta, ell= 

egar noffuð af því, fém beytir þínum náa 

utga til. 

$ 2. a) Bjer eigum ab láta ákafa 
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. 

sort njóta rjettar í öllum hlutum, 

og engar Þeginn gjöra honum órjett, hvort 

fem bann er. rífur eba fátæfur, wbri eba 

lægri ftjettar, þar eð bæti. gubðord og 

. ffynfemi bor banna víð, ab gjöra þab abr- 

um, fem sjer efti viljum þeir gjari vjð. 

-fMTatt. 5, 20. Tesús fagdi: Ílema yð= 

ar tjettlæti taki miðið fram fEriptlærðra og | 

Sarífeanna, munuð þjer eEFi Eoma í bimta= 

riði. Matt. 7, 12) Æf. 1, 17." 

b) Ýver, fem á yfir obrumt ab bjóba, 

má efi beita valdi fínn, til ad fúga eba 

ffaba þá, millu heldur á hann ab verja 

því þeim til hjálpar sg abjtobar. 

Ortdstv. b. 14, 31. áver, fet Teggft á 

lítilmagnann, fá Óvirðir þann, fem fEapaði 

bant, en fá beiðrat fEaparann, fem mift- 

unar fíg yfir fátæfan. 

ce) Bjer megum engar egin halda inni 

tilþlýbilegum Iaunum þeirra, þem er“ 
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viða fyrir ofð, Helbur-eigum sjer ab gefa 

þeim í rjettan tíma þab þeim ber. 

Sat.5, 4. Sjáið, Launin, fem.þjer befið 

Dregið af vetfamönnunum, fem bafa flegið 

lond yðar, hrópa, og Evein Fornftermnann- 

anna eru Eomin til eyrna Drottins allsherjar. 

d) Bjer eigum ab. bæta vorum náunga 

að fulli, ef vjer á noffurn hátt hofunr 

ájælst bann eba gjart honum ffaba. 

1. Sam. 12, 3. Spámaðurinn Samúel 

getE fram fyrir fóllið og fagdi: ájer em 

eg, vitnið nú á móti mjer fyrir Drottni og 

bans. furða: bef eg teið frá nofErum 

manni bans upa. eða asna? bef eg fýnt 

noEErum manni ofríði eða Órjett? eða bef 

eg hegið mútu, og látið þannig blinda mín 

eugu? Gje fvo, fEal eg {tila því aptur. 

Lú. 19, 8. BfeE. 33, 15. 

e) Bjer eigum efti ad afnnba tunga 

vörn af þeim gæðum, fem. qubð fyrfjón 

befur látið honum Ylotnafi, baldur alebjaft 

af bans velgengni. 
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af. 3, 16. Hvat fem fund og Deilur 

eru, þar er fundurþyfja og oll ill báttfemi. 

f) Bjer megum efti ljúga að vorum 

náunga, eður ínbyrla honum ófanninbi, 

dem gætu fomið honum fjálfum eba obrum 

í Ýmiðleg vandræði. 

Æf. 4, 25. Afleggið lygat, en talið fann- 

leifa bver við finn náunga, því vjer erum 

bver annars Limur. ; 

$ ð. a) Bjer megum engan veginn 

fferba gott mannorb náunga vvrð, þelb- 

„ut eigum bjer þar á mót ab ftybja að 

því, ab Bann með llum: leyfilegum bætti 

nát allri þeirri sirbingu, fem hann á 

ffilið;. því gott mannorb er mifilsvert í 

„ Þefðu lífi, og slbungið Úmijsandi, ef vjð 

á vel ab ganga í sorrí fljett og ftabu, vg 

obru því ojð við femur. E 

Róm. 14, 7. Gjaldið því allum þáð, 

fem gjalda ber, þeim beiður, li beiðut 

beytir, 1, Piet, sk 17, 
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b) Bjer megum effi rógbera náunga 

sort, ebur Íjójtra óþróbrí upp um þann, 

og þannig fferba hans virdingu. 

Sa. 4, 11. Talið Æi illa hver um ann= 

an, bræður mínir; Því bver, fem talar illa 

um bróður finn og álasar honum, fá talar 

illa um lögmálið og álasar því. 

ce) Bjer megum efi bæma:ílla um 

náunga burn, meban þann efti lætur fitt 

vonda hjartalag í ljósi með opinberun 

illverfum. 

fYíatt. t, 1. —3. Sesús fagði: Dæmið etFi 

bart um aðta, fvo Þjer verðið etEi batt 

dæmdir; því lífur bómur, og Þjer fellið 

yfir ðrum, mun yfir yður felldur verða, 

og eins og þjer mælið aðrum, munu þeir 

aptur mæla yður. Æn því fjer þú flísina 

í þíns bróður auga, en að bjálfanum, fen 

t í fjálfs þíns auga, gætir þú eEEi? 

b) Bjer megum efti fýna náunga vort“ 

unt fyrirlitningu, þvotti í orðum nje vib- 
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móti, verðu lítilmótlegur fem þann er 

eður anbbirbilegur. 

YIratt. 18, 10. Tesús fagdi: Sjáið til, 

að Þjer eFEi forfmáið neinn „af Þefsum 

fínælingjum. Orðstv. b. 14, 21. 

b) Bjer megum effi bera út breýti 

Yorð náunga, heldur eigum sjer millu frem: 

ur ab þegja yfir Þeim, vg elur  afjafa 

bann en áfella, þegar hann er lajtabur af 

oDrumt. 

1. Pjet. 4, 8. Um fram alla bluti, hafið 

stöðugan EætleiEa innbyrðis; því Færleit- 

urinn bylur margar fyndir. ÖrðsEv. b. 

ið Að 

$S4. a) Þegar náungi vsr er nanb- 

ftabbur, eigum sjer að láta ojð vera annt 

um, ad hjálpa hynum, og gjöra allt, 

fem ofð er mognlegt, til að gjora bans 

mæbu ljettart vg af fýra óförum hans, 

þar eb vjs má til hugar foma, ab enge 

inn veit, nema fama neyð funni vjó. lifa 
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ab þanbum bera, og sjer þá gjarnan vilb: 

"um, ab abrír hjálpuðu vfs. 

$ebr. 13, 16. Gleypmið eðBi að gjara 

gott og veta Greiðvifnir, því flífar fórnir 

eru guði velþófnanlegar. 

b) Gjerþver Friftinn mabur á, eptir Arifts 

bæmi og hans vegna, ab hjálpa þeim, 

fem eru fannarlega naubftabbir, og 

arnabbvort vegna  heilðubreftð ebur elli 

efti geta fjálfir leitað fjer atvinnu, eba 

þeim, fem meb allri finni atorfu efti geta 

unnið nægilega fyrir fjer og fínum, ea 

þeim, fem á ómagaalbri eru munabarlaugir. 

Watt. 25, 35.—40. M bómsdegi mun 

Sesús opinberlega fegja þeim gudbræðdu 

til Brófs og bugbreyftingar: $ungraður 

var eg, og þjer gáfuð mjer að eta; þyrftur 

vat eg, og þjer gáfuð mjer að BretEa; geft- 

ut var eg, og þjer býftuð mig; nafinn var 

eg, og þjer Elæðbuð mig; fjúfur var eg, og 

. Þjer vitjudud mín; í fangelsi var eg, og 

Þjer Eomuð til mín, Það, fem jr gjarðuð 
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einum af Þefsum mínum minnftu bræðr= 

um, það gjarðud þjer mjer. Æf. 58, 7. 

Örðstv. b. 19, 17. Róm. 12, 13,, 15. 

c)- Sbjulausir húðgangómenn vg 

betlarar, fem hafa Erapta til, ab leita fjer 

atvinnu með leyfilegum hætti, en nenna því 

etfi, eiga effi ab fá olmuðu, heldur á 

„að þrýfta þeim til almennilegrar vinnu. 

2. efs. 3, 10.—12. Vjet fögðum yður fvo 

fyrir, að fá, fem efti vill vinna, ætti efti 

beldut met að fá; en vjer bafum frjett, að 

nofEtit meðal yðar Lift óteglulega, fem et. 

ert vinna, beldut etu iðjulausir. 3 umboði, 

drottins vors Hesti Rrifts bjóðum vjer fliE= 

vm monnum og éminnum þá, að þeir fjen 

Fyttir við vinnu fína, og bafi fjálfir ofan 

af fyrir fjer. 

d) Bjer eigum án yfirbrepffnpar ab 

fambryggjaft sorum náunga, hug 

bregfta vg upporsa hann, vg líbfinna 

bonum með þinni meftn þjenuftufemi. 

1, Tefs. 5, 14, $uggið íftaðulitla, að= 
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ftoðið veifa, og hafið umbutbarlyndi við 

alla, Róm. 12, 15. 

e) Ef vor náungi verdur fundurþyff 

ur víð aðra, eigum sjer að leggja allt 

fapp á, að fætta þá, og þannig af {fýra 

þeim ffaba, fem.annarð hefdi má af - 

því hlotist. 

Matt. 5, 6. Hesús fagði: Sælir eru þeir, 

fem friðinn femja; því heir munu guðs 

born Eallaðir verða.. Orðstv. b. 12, 10. 

%tierE: Mor fEylda í tilliti til góðs manna 

orðs og fjármuna gorð náunga er í fhuttu 

máli útliftuð í fjöunda, áttunda, níunda og 

tíunda boðorði fræbanna. 

D) Um ffglbuna í fjerþverrt ýtjett. 

Muf þeirrar almennu þÉglbu, fem á 

mönnunum Íggur, ab því leyti þem þeir 

eru menn, eru lifa til fleiri þjerlegar 

ífylbur, fem þeim eru á þerbar Iagbar, 

hverjum út af fyrir fig, eptir Þeieri ftjett 

ög ftóðu, fem gud hefur þá í lk 
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1. jet. 4, 11. Sá, fem befur þjónuftu 

á bendi, gæti beinar eptir þeirri otEu, fem 

guð gefur honum, fvo áð í gllum blutum 

verði guð vegfamaður fytir Jesúm Ártift. 

I. YYTaður og EFonc (eba bjón). 

$S 1. Eptir gubð bobi á einn mabur 

að lífa í hjónabandi með einni fun; 

eiga þan ab afa breinan færleifa hvort 

tíl annarð, bera jafnan umhyggju hvort 

fyrir annars tímanlegri og eilífri velferð, 

biðja þyort. fyrir gDru, og lifa í ævarandi 

einingu, ung Dauðinn ad ffilur þau. 

YTlatt. 19, 4.—6. Yesús fagði: Hafið 

þjer. efEi lesið, að fá, fem í uppbafi fEap- 

aði manninn, bann fEóp einn mann og 

eina Eonu, og fagdi: Syrir Þefsa fat fEal 

maðutinn yfirgefa foður og móður, og vera 

bjá eiginBonu finni, og þau fEuln bæði 

verða eins og einn maður. "Það, fem guð 

befut famtengt, má maðurinn eBEi fundur 

fEilja. 
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S 2. Diaburinn á einfanlega ab elffa 

fonn fína eins og fjálfan fíg, virða 

bana, sera henni trúr, fjá fyrir hennar 

"atvinnu, ráða benni heilt, og umbera brefti 

bennar með færleifa. 

ÆÆf. 5, 28. STíennirnir eiga að elfEa fín= 

at eiginEonur eins og finn eiginn líEamas; 

fá, fem elfEat eiginEonu fína, elfEar fjálfan 

fig. 

1. jet. 3, 7. Þjer menn, búið með 

fEynfemi faman við Eonur yðar, fvo fem 

veiari {Eepnut, og áuðfýnið þeim virð- 

ingu fem þeim, fem etu fanterfar yðar Í 

náðargjaf eilifs lífs. 

$ebr. 13, 4. $júffapurinn á beiðatleg= 

ut baldinn vera bjá sllum, og bjónafæng= 

in ófleEEuð; Því frillulífismannum og bót“ 

Egtlum mun guð begna. 

$ 3. Sonan á fjer í lagi ab elffa 

mann fínn með ínnilegri velvild, vera 

bunum trú og blýbim af tærletta, ftjórna 

innar hújs með foftgæfni og forfjálni, og 
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auf þef vera honum rábholl vg eytir 

Íat. ; * 

Æf. 5, 22., 23. Þjer Eonur, verið monn= 

um yðar undirgefnar eins og Drottni; því 

maðutinn er Eonunnar bofuð, eins og 

Átiftur et fefnaðarins bofuð. 

Tit. 2, 4., 5. Doftulinn Pál vill láta 

Eenna ungum Eonum, að elfEa menn fína 

og börn, og að vera fEitlífar, fíðfatmar, 

umfjónerfamat, góðlyndar, og bændum fin= 

um utDirgefnar, fvo guðsorð, verði efti 

fyrir Tafti. 

II. Soteldrar og botn. 

$ 1. a) Foreldrarnir eiga ab upp ala 

born fín til gubbræbfli, fvo þan læri 

frá barnæjfu ab þeffja vg eljfa. guð, 

og bera lotningu fyrir þonum, lifa ab var“ 

aft fynbir og lefti, því þeir eru gubí 

anbftyggilegir, em funda byggdir vg 

mannfofti, því þeir þófnaft gudi3 eins 

eiga börnin ab venjaft á, ab {etja fína 
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sór og tranft einungið til gubð nábar 

og miffunfemi vegna Seðú Krifts. 

Æf. 6, 4. Þjer feður, teitið eÆBi born 

yðar til veiði, heldur alið þan upp með 

aga og umvaándun eptir Drottins boðum. E: 

b) ab heyrir lifa til góbs nppelbis, 

ab bornín venjift á iðni, fparfemi, 

þrífnad, aubjseipni, og til ab fylgja 

fannleifanum án yfirbrepffapar. Fore 

elbrarnir eiga að ganga undan þeim meb 

góbum eptirbæmum, og albrei láta þjá líba 

„naubfynlega hírtingn, þegar þau elti 

silja blýba þeirra ámínningum. 

OrðsEv. b. 13, 24. ver, fem hefur áft 

á barni fínu, agar það fnemma. 1.. am, 

3, 10.—14.; 4, 19.—22. 

$ 2. Bornin etga ad þetbra og elffa 

foreldra fína, ug hlýba þeim í ollu 

góðu, þaffa þeim vg þjóna, og sera þeim 

til glebí meb gúbu og fíbjamlegu framferði. 

2, Móf. b. 20, ið. Drottinn fagdi: 
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seiðra faður þinn og móður þína, foo þú 

lifir lengi í landinu. 

Æf. 6, 1.—3.  Þjer born, verið hlýðin 

yðav foteldrum Drottins vegta, því það et 

tjett. áeiðta fáður þinn og móður; það 

er bið fytíta boðorð, fem fyrirbeiti er lagt 

"við: fvo þjer vegni vel, og þú megir lifa í 

landinu. 2. Sam. 18, 6.—18.  Orðstv. b. 

23, 22., 25. 

II. gúsbændur og bjú. 

S.1. a) Dúsbændur og matmæbur 

eiga ab bera umhyggju fyrir velferb bjúa 

fínna, og helt með góbu halda þeim til, 

ab Sera aubfveipin, þem og íbin og reglur 

feft í því, fem þan eiga ab gjöra. Pau 

ífulu einnig gefa þeim tilblýbileg fet, fæbi 

vg laun, vg efti gleyma, ab ala ann fyrir 

„ þeirra uppfræbingu og betrun til fálu- 

hjálpar, og lifa veita þeim bjúfrun, eint: 

um þá þau.eru veit eba gomul. 

Ból. 4, 1. Þjer búsbændur, veitið þjón= 
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im yðar Það, fem tjett er og fanngjarnleat, 

og vitið, að þjer einnig bafið betra á bimn= 

um. á | A ? 

b) Qvyrfi má búsbónbi nje þúðmóbir 

breyta ílla víð hjú fín með illyrdum, ebr 

ur annari óleyfilegri eba vfrífisfullri abe 

fer; efti belbur mega þau tengja þan 

með óviðurfsæmilegri tortryggni, eba berba 

ad þeim nm, megn fram, heldur eiga þan 

að umbera þeirra breyffleita. me þolin- 

mæði. á 

Æf. 6, 9. Þjer þúsbændur, bættið bót- 

unum, og vitið, að ydat berra er lífa á 

bimnum, og „að bann gjotir fjer engan 

mannamun. 

s 2. Ojúin eiga aptur á móti ab 

Betbra og elffa fína húðbændur vg mat: 

mæbur, vera þeim þlýtin vg trú, vg gjöra 

verf fítt með íbni vg ájtunbun, „án fvifa 

ebur móglunar, eing og fjálfur guð. fját 

upp á þad. 

Tít. 2, 9., 10. minn þjónana, að þeir 
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fjen húsbændum fínum blýðnir, og gjati 

bvað þeim geðþeftt er í allum blutum, 

fjen eEFi fogtulir nje fjerplægnir, beldur ' 

fýni Þeim algjarda ttúmennffu, fvo að Þeir 

ptýði lærbóm guðs vors endurlausnara í 

ollum gteinum. Æf. 5, 6., 8. 

IV. Æfirvald og undirgefnir. 

$ 1. a) Víirsalbib hefur, eptir qgudðvrbi, 

rjett til, ab heimta þlýbni í gllu því, fem 

miðar til almenningsbeilla, og effi ftríbir 

móti qubð bobí. 

Róm. 18, 1., 2. áver maður fje vald= 

ftjórninni blýðinn; því engin valdftjórn er 

til nema frá guði, og fú valdftjórn, fem 

til er, et fett af guði, fvo að hver fá, fem 

veitir valdftjórninni mótftaðu, bann veitir 

guðs tilftipun mótftaðu, en þeir, fem veita 

mótftgðu, munu yfir fíg leiða Dómsáfelli. 

Poft. gb. 5, 20. Þegar bafðingjar Byð- 

ingenna Erafðuft blýðni í því, fem vart á 

móti góðri famvisEn, fvgruðu þeir Pjetur 

og Jóhannes: Stamar ber að hlýða guði 

en monnum. 
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b) Það er ffylba yfirvalbeins eptir 

quDs Þobi, ab vafa yfir Þegtanna velferð, 

tryggja bana meb góbum logum, einnig 

ab vernda þá góbu, en begna þeim vondu, 

og láta fjerþvern ná rjetti þínum án manna 

greinarálits. 

Róm. 1929) 4. Yaldftjórnin er efi 

góðum verum, beldur vondum til ftelfing= 

at. Viljir þú eEEi vera bræðdur við valda 

ftjórnina, Þá gjar Það, fem gott er, og 

muntu umbun af benni fá; því bún er 

þjón guðs þjer til góðs; en ef þú gjatir 

illt, þá máttu vera bræddur, því hún ber 

efEi fverðið til einEis, þar eð bún et guðs 

þjón, til að begna þeim, fem illa breyta. 

5. tMióf. b. 1, 16., 17. OrðsEv. b, 22, 22, 

23. 

$ 2. Þeir unbirgefnu eiga vegna gubs 

ad hlýba yfirsalbunum og þeirra tillfipune 

um, lífa gjalda fvifalauft ffylbur fínar og 

ffatta, fem útbeimtaft til fameigtnlegra nota, 

eba Íanbgins varnar og nnubfynja; þeir eiga 
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"einnig ab þeibra yfirvalbin, vera þeim hollir 

og aubjveipir, og bíbja fyrir þeim. 

Róm. 18, 5.—T. Það er nauðfynlegt, að 

blýða valdftjórninni, etEi einungis vegna 

begningatinnar, beldur og vegna famvisE= 

unnar. Þefs vegtta gjaldið þjer og fEatts 

því þeir eru guðs þjónar, fem við þá þjón- 

 uftu etu fífelldlega bundnit. Gjaldið því 

ollum það, fem gjalda ber, þeim fEatt, feit 

fEattur ber, þeim toll, fem tollur ber, þeim 

ótta, fem ótti ber, þeim virðingu, fem vitd= 

ing ber. 

1. Pjet. 2, 18., 14. Verið undirgefnir fjor= 

hverju tjettu yfirvaldi vegna Drottins, hvort 

beldur það er Fonungutinn, fem binn æðfti, 

eða það etu landshafðingjarnit, fvo fem 

þeir, er af bonum eru fendir illgjarda= 

monnum til begningar, en þeim til um= 

bunar, fem gjera gott. 1. Tím. 2, í., 2. 

V. Æennendut og tilbeprendur. 

$ 1. a) Kennenburnir eiga ab bvba 

gubóord án yfirbrepffapar með meftu 
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alúb, og áminna og abvara át mann 

greinarálits; þeir eiga einnig ab láta fjer 

innilega vera umbugab um, ab börnune 

um fje þvo ffilmertilega fennt, ab þan hafi 

gagn af því; lifa eiga þeir ab Íeitaft ale 

varlega við, ad efla framjor tilþeyranba 

fínna í fennum gubsótta, til eilífrar jálu- 

hjálpar. 

Tít. 1, 9. Sá, fem er biffup, Fenni= 

mæður eða umfjónarmaður, -á að balda 

faft við þann áreiðanlega lærdóm, fvo bann 

bæði fje fæt um, að fræða í þeim beilsu= 

famlega lærdómi, og fannfæra þá, er á móti 

mæla. 1. Þjet. 5, 2. 3. 

by Sennenburnir eiga að ganga á unbart 

fínum tilbeyrendum með góbu eptiræmi Í 

lifnaði og umgengni, vera blívir og lítil“ 

láttr, bíbja fyrir þeim, og þrýba fenning- 

una með óaðfínnanlegu framferdi. 

1. Tim. 3, 2., 8. Sá, fem er BifEup, 

Eennimaður og umfjónatmaðut, á að vera 

Ólaftanlegurt, einnar Eonu eiginmaður, át= 
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vafur, bóffamur, fiðprúður, gefirisinn, vel 

fallinn tilað Benna aðrum, enginn DrpEEju= 

maður, eEEi offtopamaður, eðEi fólginn í 

ófæmilegan ávinning, beldur gæfur, efti 

. Þrætugjarn, eEEi fjegjarn. 

$ 2. Barna * uppjræbendurnir eiga ab 

tnnprenta í hjórtu unglinga þeirra, þem 

þeim eru á þenbur falbir, lotningu fyrir gubí 

og Krifti, elffu til þeirra, útleggja fyrir 

þeim það, fem þeir eiga að læra, vg balba 

þeim til áftundunar, hæserjfu og góbra 

fína; því ab í æffunni á ab leggja grunbe 

vollinn til gæfu og Velgengni mannsins 

unt tíma og eilifn. | 

Orðstv. b. 22, 6. Gýndu binum unga 

Þann veg, fen bann á að ganga áfram til 

dpggða og táðvendni, og þegar bann eld= 

ift, mun bann efi af honum vitja. 

S ð. Tilbeyrenburnir eiga ab fýna long 

un eptir gubóurði, sgtrúlega fylgja fínna 

fennanba áminningum, fem á því eru 

byggbar; einnig veita þeim alla sirbingu, 
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elífa þá, og gjalda gúbjúslegá það, fen 

þeir eiga ab hafa til fíns fþæmilegs upp: 

elbig. 

%ebr. 13, 17. álýðið yðar Eennifeðrum, 

og látið að orðum Þeirra, því þeit vaða 

yfir fálum yðar, fvo fen þeir, er teikning 

eiga að ftanda, fvo þeir geti gjart það með 

gleði, em eEEi með andvarpun, því Þjet 

hafið eEFi gott af því. 

Gal. 6, 6. Sá, fem fræðift í orðinu, 

veiti þeim alls Eoter gæði, er bann upp= 

ftæðir. 1. Tefs. 5, 12., 13. 

YfrerE: — nunbyrbis=ffylbur foreldra og barna, 

búsbænba og, hjún, einnig yfirvalba og unbir= 

gefinna, eru í fluttu máli útffýrbar í fjórða 

boðorði fræbanna vg í bústöflunni, hvar 

líta er talab. um ffylbur fennanba og tilbeyr= 

anda. Í fjatta boðorðinn og í bústafl= 

unni er greinilega talab um ffylbuna í hjóna= 

banbínu. 
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Um þan mebol, fem ftyrfja trúna vg efla 

gubdbræbfluna. 

I. Guðsorð. 

$ 1. End hefur látið Fenna vjs í fínu 

orðit um allt fítt ráb og finn vilja ofjótil 

frelsunar vg betrunar; en þetta bans orð 

er bæbi ab fínna í gamla og nýja tefta- 

mentínn. 

áebr. 1,-1. Æptir að guð „forðum opt 

fínnis og með margu móti bafði látið 

fvámennina tala til forfeðranna, þá befur 

bann á þefsum fíðuftu tínum látið foninn , 

tala til vor. 

Sób. 17, 8. Tesús fagði í bæninni til 

fíns bimneffa fóður: Þau orð, er þú gafít 

- mjer, bef eg gefið þeim; þeir hafa teið við 

Þeim, og þeir vita með fanni, að eg em 

Eominn frá þjer, og ttúa því, að þú bafir 

fent mig. 

YierE: a) Jesús hafði lofað fínum læti= 



Um nábarmebolín, 177 

fveinum, að fenda Þeim beilagan anda, 

fem ffylbi fræða þá um alla $luti, og minna 

þá á allt þab, fem hann hafdi Fennt þeim. 

Sóh. 14, 26. Þetta fEeðdi lifa á binum 

fytfta bvítafunnuðegi eptir bans bimnae 

fat, begar þeir allir, uppfylltir af heilegum anda, 

tófu til ab tala annarlegum tungum, eptir því 

fem anbinn bljeð Þeim í brjóft. oft. gb. 2, 4. 

b) Yjer þurfum efi neins Eonat nýttar 

opinberunar við, til að fræðaft að nýju 

um guðs ráð og Vilja; því það qubðnrb, 

fem ojer hofum, ínniþelbur allt þab, fem yjer í 

þoi tilliti vib þurfum. Pot. gb. 20, 20., Bi. 

ce) Þótt einhver nú fegði, að bann befði 

fengid einhverja nýja guðlega opittber- 

un, ættum sjer famt engan beginn ab trúa 

honum, þat eð guð befur hvergi lofað, að - 

fenda nýja fpámenn til mannfyndind upp= 

lýsingar. Gal. 1, 8., 9. 

$ 2. Þab er vor {fylba, ab rannfafa 

foftqæfilega gubóord, til að læra har af, 

hvad sjer eigum ab varaft, og þvers sjer 

eigum ab gæta, því annars tili guð frefja 
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gfs til reifningffapar fyrir vora vanfunn- 

áttu, og þar af leibanbi byborbas brot. 

- Gálm. 119,9.—11. Davíð fpyr: Svern= 

ig getur æftumaðutinn gengið finn veg = 

ftraffanlega? Æn bann fvarar fjer fjálfur: 

Með því að breyta eptir þínum orðum, 

drottinn. — Æg geymdi þitt orð í mínu 

bjarta, fvo eg fyndgaði eEEi á móti þjer. 

fYterE; Þegar vjer bafum tómftundir frá 

vinnu votti, væri gott, að vjer Íæsum 

daglega nofEra ftund í ritningunni. En 

á funnuðggum og öðrum helgum finnur frifi- 

íní maður, fem elffar gudðurð, hæglega tæfi= 

færi til, ab Íeða þab, vg er þab ætib betra, ab 

byggja trú fína á eigin rannfófn, ein8 og þeir 

í Berróa forðum gjorbu (Þoft. gb. 17, 11.), 

en ab láta fjer einungis nægja Tennanbanna 

fagufogn. 

$ 3. a) S gubóyrði Foma fyrir morg 

bæmi upp á byggbir vg lefti, fem vjer eigs 

um ab tafa ofð til íhugunar, þar þan eru 

eptir gubó vilja upp ffrifud ofð til eptir“ 

bæmið og víbvdrunar, 
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Sat. 5, 10. Takið fpómennina, fem tal 

að bafa í Drottins umboði, til eptirdæmis 

upp á að líða illt með þolinmæði. $ebr. 

6, 12. 1. Bor. 4, 16. 

2. Pjet. 2, 6. Drottinn lagði botgirnar 

Sódóma og Gómorra í sffu, bæmdi þær 

til eyðileggingar, og fetti Þær til viðvarun= 

at þeim, fem eptir á mundu lifa óguðlega. 

b) Einfanlega eigum sjer ad gefa gæt= 

ur ab Seðú Arilts, vors endurlauðnara, 

heilaga líferni, vg ætíð hafa hans bæmi 

fyrir augunum að breyta eptir. 

WTatt. 11, 29. Sesús fagðdi: Lætið af 

mjer, því eg em hógvær og af bjarta lítilr 

látur. 5 

1. Ðjet. 2, 21. Kriftur befut einnig liðið 

fyrir yður, og yður eptirdæmi eptirlátið, 

til þefs þjer fEylduð feta í bans fótfpor. 

MierE: esús Briftur getur eEfi verið ofs 

til eptirðæmis að því leyti, fem bann er 

guðs fonur,- fominn í heiminn til ab enbur= 

leysa fynbarana, og meb fraptasertum flabfefta, 

ab bann væri af gubi fenbur, nje ab því leyti, 

fem hann gaf fig fjálfur í þa fem frib= 

. 
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Bægingarfórn fyrir allar veralbarínnar. fynbir ; 

en Yjer eigum ab fapptofta, ab lifjaft þonum í 

ollum þeim byggdum, fem eiga vib. vort hæfi, 

og efti eru mannlegum fróptum uf varnar. 

$S 4. a) 20 hafa gubóorð fuftgæfilega 

um hand, heyra þad meb anbaft, og hafa 

vilja á, ad læra þab, er bid rjetta mebal 

fyrir fannfriftinn mann, til ab geta farid 

æ meir Dg meir bagbaranbi vg orbið {tad 

faftur í byggð og gubbræðfln, með þam: - 

serfanbí heilagg anda náð. 

2. Tim. 3, 16., 17. BU titningin er 

innblásin af guði, og nytfamleg til lær= 

dóms, til fannfætingar, til leiðrjettingar, 

til uppfræðingar í ráðvendni, fvo að guðs- 

maður fje algjat, og til alls góðs vers 

bæfilegut. 

b) Efynfemi vor  aubgajt allt af meir 

og meir. ab þeffingu af gubgordi, vjó til 

andlegrar og frjósjamrar menntunar. 

„72. Tím. 3, 15. Þú annt heilaga titningu, 

fem getur uppfrætt þig til fáélubjálpar með 
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trúatlærðóminum um Sesúm rift. Jóh. 

5, 39. Sáum. 119, 104., 105. 

c) Bilji vor á froptuglega ab hneig 

af Þeint mörgu og býrmætu áminningu 

og aðbðrunum, fem eru í gubóorbi, til ab 

forbaft íllt, en funda þab, fem gott er; 

lifa á bann ab upporvaft, til ab gjöra með 

allri alúð það, fent bjó byrjar 

Lút. 8, 15.  Sesús fagði: Þeir, fen 

orðið beyta, og geyma Það í góðu og fið= 

famu bjarta, bera áveyt með Ítgðuglyndi. 

8, 21. # 

d) Overnig fem áftatt er - fórir vjð, get: 

um Sjer fundið hríggun vg rójemi af gub8- 

rDi, fem ínniþelbur gægturifuftu loford 

unt guds náð vg blejsun Srifts vegna. 

Sóh. 17, 13. Sesús fagdi í bæninni til 

fíns bimnefEa faður: Þetta tala eg í heim= 

inum, fvo að mínir lætifveinar haft af mjer 

fullan fognuð með fjálfum fjer. Sálm. 19, 

9.3 119, 24., 92. 

YfierE: Um rjetta brúfun gubóurba er í 
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futtu máli talab í fytftu bæninni í fræb= 

ukum, 

Il. Arvefni og bæn. 

S 1. Bjer eigum gaumgæfilega ab vafa 

yfir hugrenningum sorum og girnbum, þar 

vort ebli er breyfft, em fretftingarnar eru 

margar, fvð engin heimugleg longun til 

ill8 geti ab vorum fengin yfirond hjá 

ojs; lifa eigum sjer íbulega og náfvæma 

lega ab balba reifning. vid þjálfa vjð um 

vorn Íífnad vg framperdi. 

fMiatt. 26, 41. Sesús fagðdi: Vakið og 

biðjið, fvo Þjer fallið eEti í freiftni; andinn 

et að fönnu teiðubúinn, ett boldið er veitt. 

2. Bor. 13, 5. Rannfafið yður fjálfa, 

hvort þjer eruð fanntrúaðdir; reynið yður 

fjálfa. 

$ 2. a) Orð vill, ab wjer ffulum ibur 

lega Þibja, vg er það fjálfum vð til gagng3 

því effi þurfum sjer ab minna þann á 
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neitt með vorri bær, þar e hann veit 

fyrir fram, bæbi hvers sjer við þurfum, og 

lífa, þvernin begt verbi rábin bót á því. 

Zúf. 18, 1. Sesús fagdi: Þjer eigið 

jafnan að biðja og eEFi að þreytaft. Matt. 

Ti efs 

, 

b) Bænin á ab bera oj mebal, bæti 

tíl ab ftyrfja vora elffu og trauft á gnbi, 

vg til að fnúa vorum huga frá bjegóma 

- seralbarinnar; bænin gefur ofð unbir eing 

frapta, til að ftanba á móti freiftingunnn, 

ög til ab Bera vorar þjáningar meb þolina 

mæði. 

Sil. 4, 6., 7. Verið eEEi bugfjútir, beld= 

ut látið í öllum blutum bænir yðar með 

þafflæti Eoima fyrir guð í beiðni og áfalli; 

þá mun friðut guðs, fem yfirgengur allan 

fEilning, halda björtum yðar og bugsun= 

um ftgðuglega við Sesúm Atift. 

íMterE: Guð befur efi til tekið, hvað opt 

bver Eriftínn maður á að biðja; en ef 

bann elffar gub einlæglegn, Verbur. þab etið 
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bang ínnílegafta gleði, ab útgella þjarta fínu 

fyrir gubi. meb vonarfullri bæn, hve nær og hvar 

helst fem honum gefft færi á. Bæbi Evald 

og motgtta hofum sjer tíma og tælifæri til 

Þefs, lifa optar á Daginn, mitt í vinnu orri. 

Sð. a) Bjer megum bíbja gud um allt 

þad góba, þem hann hefur í fínn orbí Ísfab 

ab gefa víð, og fem er bæbi þál vg lífs 

ama nanbjynlegt; en af jarbneffum hlut 

„um eigum vjer fjer í lagi ab bíbja hann 

um góða heilsu og baglegt brand, heitur 

í vorri ffobu, frið víð born náunga, og 

Þlejðun í vorri laglegri fjett. 

Orðstv. b. 30, 8. HÚgút bað: Gef mjer 

bvorti fátæðt nje andæfi, en Láttu mig hafa 

mitt afíffamtað uppeldi. 

fTíatt. 7", 1.  Sesús fagði: Biðjið, og 

mun yðut gefaft; Leitið, og munuð . þjer 

finna; Enýið á, og mun fyrir yður upp. 

lotið verða. 

b). Gjer í lagt eigum sjer ab Þíbja gub 

um þan andlegu gæði, fem til þegra vorri 
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fáluþjálp; þab er:' um fyrirgefningu fenb: 

anna, ftyrf í trúnni og voninni, vit og 

frapta til ab breyta eptir hans vilja, megn 

til að ftanba á móti ollum fynbjamlegun 

tilteggingum, um góða famvigfu og fálur 

hjálplegan sibffilnan. 

Lú. 11, 13. Sesús fagdi: Æf Þjer, fan 

vondir eruð, eruð varir að gefa barnum 

yðar góbar gáfur, hversu mitlu fremur 

mun þá faðirinn á bönnum gefa þeim 

beilagan anda, fem bann þar um biðja. 

Ról. 1, 9.—11. 

YtierE: a) Þegar Fesú Lætifveinat beiððu 

bann, að Eenna fjer að biðja, fagði bann: 

Þegar þjer biðjið, þá fegið: Gabir vor, 

þú fem ert á himnum, Melgift þitt nafn; til - 

fomi þitt rifi; verdi Þinn vilji, foo á jörðu, 

fem á himni; gef sjá í bag vort baglegt brauð; 

og fyrirgef oj sorar ffulbir, {oo fem vjer og. 

fyrirgefum vorum ffulbunautum; og leid sjá 

etfí í freiftni, heldur frelea of frá illu; því 

eð þitt er rifib, mátturint og býrbin ab eis 

Tifu, amen. 
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b) Drottinleg bæn, Saðir vor, inniheldur 

í fluttu máli allt það, fem fjerbver Eift- 

inn maðut ætíð á að biðja um og af= 

biðja, bæbi í tilliti til fínnar anblegu og lif 

antlegu selferbar.  Pefsa bæn má í fluttu máli 

útffýra Þannig: ; 

aðir vor, þú fem ert á bimnum; þab er: 

þú alra-hæfti, eilifi og almáttugi veralbarinn= 

ar ffapari og Verra, fem elffar Þínar manns 

ffepnur langt um Heitar, en begtu feður á jörð= 

unni geta elffab fín burn. 

Selgift þitt nafn; hab er: enn ofð ab auba 

fýna í verlunum, ab sjer víðurfennum þig eind 

fullfominn og tilbeibfluverban, eind og þú i 

fannleifa ert. 

Til Eomi þitt tíli; þab er: lát þinð fonar 

Sesú Kriftð nábugu ftjórnun, fynbugu manns 

fynt til upplýðingar og frelsið, meir og meir 

„út Breibaft og Foma til góbð á jordunni. 

Verdi Þinn vilji, fvo á jarðu, fem á bimni; 

þab er: gef ofá náð til þefa, að vjer fýnum 

bjer á jurbunni, ab Yjer fjeum reibubúnir, og 

ojs „langi til, ab bhlýba þjer í ollum þlutum, 

einð og Þinir þjónar blýba þjer á þímnum, 
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Gef ofs í dag vort Daglegt brand; það er: 

gef ojs fo milið af timanlegun gæbum tíl 

lífðing naubfynja bag hvern, eins og Þú fjer 

ab ofg er gagnlegaft til vorrar anblegu og 

eilífu farfælbar. 

Sytirgef ofs vorar As fvo fem vjet og 

fytirgefum vorum fEuldunautum; þab er: 

begnbu of elti eptir matlegleifum, helbur fyrir= 

gef víð, Segna Þing fonar, vor morgu afbrot, 

einð og Yjer Viljum gjarnfamlega fyrirgefa 

þeim, fem víð á móti brjóta. 

Og leið ofs eFEi í freiftni; þad er: látofð albrei 

yfirbugaft af þeim freiftingum, fem ab vfð fonta, 

belbur hjálpa vís til, ab ftríba víb Þær. 

eldur frelsa ofs frá illu; þab er: varðveitt 

sjá frá ollu því, fem getur orbíð ofð til ffaba 

á fálu ebur lifama. 

því að Þitt er rífid, mátturinn og dýrðin 

að eilífu; það er: þú einn ræbur fyrir allrí 

vorri velferb, og ert máttugur, til ab efla þana; 

„og vi ber Þjer einum of og vegjemb jr 

alt gott, fem vjer ýljótum. 

men; þad er: já, vifdulega munum bjer fá hab, 

fem vjer biðjum þig um, og Þú fjer ab vjð er 

þíenanlegt. 
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c) Æf vjer eigum: að biðja með bæninni 

„Saðit vot“ ofs til gagns, þá verðum 

vjet með ftgðugti athygli, að gæta að 

tmeiningunni í orðunum, vg lega þau meb 

hjartanlegri anbatt. Mab er þvi hneyrlanleg 

vanbrúfun, ab lega þefða bæn án umbugðunar 

og fyrir fíbafalir. Mær væri, ab eða hana 

fjalbnar, foo anbaftin betur gæti víð halbigt. 

Watt. 6, 7., 8. 

S 4. Þegar sjer bíbjum guð um tíma 

anleg gæbi, eigum sjer ab fela hans þægir 

legum vilja á valb, ab hvad millu leyti 

bann vilji bænbeyra vjð, þar það má {fe 

getur serí fjálfum sjá eba gbrum til 

'gagnð, ab vjer oblumft efti þad, fem vjer 

bíðjum um, ebur sjer fgnnum ab vanbrúfa 

þab, fjálfum sjð eba abrum til {faba. 

Róm. 8, 26. Viet bafum etEi vit á, hvers 

vjet eigum að biðja. at. 4, 2., 3. 

Sat. 4, 3. Þjer biðjið og alist eEEi, af 

því Þjer biðjið illa, til þefs að þjet getið 

fóað því í yðar munadarlífi. 

Miert: Þegar binn veiti, fem bíður um heil 

> 
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Érigbí, ebur hinn fátæfi, fem biður mm, ab fjer 

vegni betur, og fleiri Þefð háttar, elti bæn 

beytaft, mega Þeir þar fyrir efti hugsa, 

að bænin fje gagnslaus. Þeir eiga miflu 

helbur ab vera fullvifir um, ab gud, eptir 

fínni fpefi, fjer þeim þjenanlegra, ab þeir fái 

efti það þeir umbíbja; eiga þeir þvi engu ab 

fíbur ab hala bæninni tíl gubð áfram, fvv ab 

þeir venjift því meir, til ad hlýba bunum og 

gefa fíg unbir hans vilja 

SÓ. Bjer eigum ad bíbja fyrir vorum 

náunga með fómu alvarugefni og fann 

bjartalagi eins og fyrir fjálfum ofð, til 

merfið um, ab vjer elífum bann, og ein“ 

læglega famglebjumft af bans velgengni, og 

mun guð effi láta vorn góða tilgang verda 

ólaunaban. 

1. Tím. 2, 1.—3. Sytft af allu áminni eg 

un, að metin fram beri bænir, óftir, fytir- 

bænir og þatargjard fyrir allum moann- 

um, fyrir Eonunginum og ellu yfirvaldi, 

fvo vjer með fpeft og tófemi lifað getum 

guðtækilega og fiðfamlega; því það er gott, 

og guði þófnanlegt, Sat. 5, 16. 
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S 6. Ef vjer eigum að geta bebið meb 

þeim bætti, fem gubí þófnaft, megum sjer 

effi láta vorar þugrenningar bvarfla þinga 

ab og þangað, heldur jnúa þeim til qubð 

alleitta, vg meb aubmýft fram bera vorar 

naubfynjar fyrir þann, meb ftóbugu trauftt 

á Segú Arifts friðbægingu og fyrirbún, 

án þejð ab reiða sjá á born eiginn verð: 

ugleifa, þar ab aufi eigum vjer að út rýma 

úr bjarta voru ollu hatri til náungans. 

Sób. 17, 20. Hestis fagði í bæninni til 

fíns bimnefta faður: Æg bið eEEi einungis 

fytir Þefsum mínum lærifveinum, heldur 

einnig fyrir þeim, fem munu trúa á mig 

fyrir Þeirra orð. Rón. 5, 1.—2. 

 fMarE. 11, 25. Sesús fagdi: YTær þjer 

ftandið og biðjist fyrir, Þá fyrirgefið, ef 

Þjer bafið fof móti noEErum, fvo að yðar 

faðir, fem er á bimnum, fytirgefi yður 

yðar afbrot. 

; fMierE: a) Sá Etiftinn maður, fem et vel * 

uppftæðdur, biður helst með fínum eigin 

orðum, fem etfi munu fforta þann, begar þann 
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hugðar alvarlega eptir því, fem hann ætlar ab 

bibja um, vg þá bjartab femft vib.. En ef vjer 

viljum Þíbja með annara bænum, eigum hjer 

ab velja þær, fent eiga við vott áftand, 

og ínníþalba þad, fem vjer Þá fjer í lagi þurf= 

um að biðja um. 

b) Sotmólinn fyrir Dtottinlegri bæn í fræða 

unum talar um þad trúnabartrauft, fem vjer 

eigum ab hafa til gubð, þá vjer bíbjum.  S. 

fjórðu bæninni er talad um há tímanlegu 

velgjerninga, vg Í fímmtu bæninni um þá 

anblegu, fem vjer eigum helt ab bibja um. 

S fjaundu bæninni er lífa getið um hið illa, 

fem sjer eigum einfum ab afbíbja. 

MI. Stírnarsfaframentið. 

$ 1. Gfírnin er það belga verf, fem 

Sriftur þefur bubið ab hafa sið þá, fem 

ætla ab jútaft undir bans lærbóm; og má 

annadþvort býfa þeim í vatn, bur auga 

því yfir þá, í nafni foðurðind, jonarins, 

og þejs heilaga anda. 

Satt. 28, 18., 20. Tesús (agdi: Alt vald 
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et mjer gefið á bimni og á jatðu; farið 

því og gjarið allar þjóðir að mínum læti= 

fveinum, og fEírið þær í nafni faðursins, 

fonatins, og þefs beilaga anda, og Eennið 

Þeim, að halda allt, fem eg bauð yðut, og 

fjáið, eg et með yður allt til veraldar enda. 

YMierE: S heitari löndunum má án betlnfpillis 

dýfa Þeim mibur í vatn, fem féfraft eigas en 

bjer í þefðum Faldari Ísnbum verda menn, þeila= 

innar vegna, að láta fjer Íynba, ab ausa yfir þá 

vatni, eind og haft var í hinni fyrftn Eriftni, 

Þegar einhver var ffirdur á fínni fóttarfæng. 

$ 2. a) Meb ffirnínni verður maburínn 

limur friftilegrar fírfju, til að serba, med 

famverfandi náð beilagð anda, Hluttafanni 

í þeim ómetanlegu  selgjorningum, fen 

frtjtur hefur veitt nýs. 

Gal. 3, 26., 87. Þjer eruð allir orðnir 

guðs bort, fyrir trúna á Jesúm Arift; því 

- fvo margir af yður, fem eruð fEírðir tilað 

„ttúa á Krift, Þjer bafið íFlæðst Rriftó. 

Tit. 3, 5. Æptir fínni miffunfemi. bef= 

ut guð ofs bólpna gjart með endurfæb= 
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ingatlauginni og endurnýjungu beilags 

anda. 3 

b) Gub veitir sjö í ffirninni abgang 

til fynbanna fyrirgefningar fyrir Srifts 

lafir, og gjörir já, fv fem fín elffuleg 

born, hluttafanti í fínni foburlegri elffu; 

þannig greibír bann fs einnig veg til glebí 

og farjælbar í tillomanba eilífu lífi. 

YYíarð. 16, 16. ver, fem trúir og verð: 

ut fEírður, fá mun bólpinn verða, en hvert, 

fem eEEi trúir, fá mun forðæmaft. 

$ 3. Með því ab ffíraft í nafni fobe 

urgíng, fonarinð og þejá beilaga anba, 

verðum vjer ffulbbunbnir til, ab ttúa á job 

ur, font og beilagan anda, fem þann efra 

afta þanna guð, er einn ræbur fyrir. vorri 

„tímanlegri og eilfri enburlausn og far: 

fæld, fvs ab sjer ffnlum þjóna og treyfta 

þonum einum, lífa tilbíbja og elffa bann, 

og þlýba honum af ollu bjarta; en hjer 

af leiðir þá einnig, ab vjer Fulbbbun 
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vjs til, ab fríða á móti ollum vönbum 

gírndum, vg tafa ojs bara fyrir, að brjóta 

hans boborb vísvitandi, en fappfofta, ab 

lifa eptir Sesú rifið lærbómi í fönnum 

gubsútta. ; 

"1; Pjet. 3, 21. GEírnin er efti burttett 

lífamans fautugleifa, heldur fáttimáli góðr- 

ar famvisfu við guð. 

„Rón. 6, 4. Svo erum vjer þá með Arifti 

gteptraðir í fírninni til Dauðdans, fvo. að 

eins og Átiftur er upp vabinn frá Dauð= 

um fyrir, dýrð foðurtsins, fvo eigum vjer 

að ganga Í nýju líferni. 

S 4. Krtftur vill, að allir menn verði 

í fEfrnínni línrir fínnar Friftilegrar firfju, 

þar þeir eru enburleyftir með hans banda; 

þet vill hann lifa, ab nngbornin fjen 

ffird. 

„MarE. 10,14. Jesús fagdi: Leyfið fmá- 

barnum til mín að Eoma, og bannið þeim 

það efti; því flífum heyrir guðdstíti til. 

YTíatt, 28, 19. 
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ert: Þau born, fem Depja, áður en þau 

bljóta fEírn, Eoma fámt í guðstíti; því 

að Sriftur hefur endurleyft þan, vg beim gerður 

ett tilreifnub forjómun á féírninni. En hafi 

forelbrar eba bandamenn af áfettu rábí halbið 

barninu frá ffirninni, þá verdur þab Þeirra á= 

byrgbarfluti, begna hefð þeir með því fýnbu, 

að þeir virtu Titila rifta boðorð. 

$ ö. 3 fonfirmatjíóninni eigum sjer 

fjálfir-ab ítrefa vg opinberlega ad enbur- 

nýja þab heilaga Íbjord, er abrir gjörðu 

fyrir vora hand, þegar sjer þlutum ffírn, 

fem er: ab vjer viljum afneita llum ór 

- qublegleifa, trúa á gub fobur, fot vg heir 

agan anda, vg aubjýna vora trú með 

byggbugu líferni, il þefa lvforbó eigum 

vjer ætin alla vora æfi ab muna, og láta 

það fífellolega minna ojá á þá trýggb vg 

bolluftu, fem vjer eigum að fýna gubi, 

so ab vor trú og rábvenbni efti fpillift 

af holblegu gjálífi. 

Opinb. b. 2, 10, Tesús fagi: Vertu 
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trúr allt til dauðans, þá fEal eg gefa þjer 

tífsins Eórónu. 

Æf. 5, 26.—27. Kriftur elítaði fefnuð= 

inn, og gef fig fjálfan út fyrir bann, fvo 

að bann belgaði hann, og bteinsaði bann 

með vatnslauginni í orðinu, til að útvega 

fjálfum fjer dýrðlegan fafnuð, fem befði 

efti blett nje bruEfu, eður neitt Þefs hátt- 

at, heldur væti beilagur og lýtalaus. 

YerE: Ændurminning fEirnatinnar á að 

uppótva ofs til nýrrar árvefni og áftund= 

unar í því, að laga vorn lifnað eptir 

Rtifts lærdómi. Þejs vegna er hún allt af 

ágætt mebal banda vjs, til ab efla vora byggd 

og gubbræðflu, og þarf þvi albrei ab itrefa 

fjálft ffirnarvertib eba féíra um aptur. 

Um fEfrnina er talab í fjórða parti fræb= 

anna, 

IV. Bvaldmáltíðar= faframentið. 

s 1. Gú beilaga fsolbmáltíð er þab 

belga verf, er Seðús Kriftur ffipabi, og 

Ir 
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fem er imtifalíid í því, að friftnir menn 

eiga ab neyta braubé og vinð, vg þannig 

verða þluttafanni í Sesú Srifts lífama og 

blóði, fem fórnað var til friðþægingar fyrir 

þá, og vegna Þeirra fynba. 

YYTatt. 26, 26.—28. frarF. 14, 22. —24. 

£úE. 22, 19., 20. 1. Bor. 11,23.—26. Dot 

betra Jesús Rriftur, á þeirri nóttu, fem 

bann fvifinn var, tóð benn brauðið, gjarði 

ÞþafEir, braut það, og gaf fínum lærifveitr= 

um, og fagði: Tafið og etið, það er minn 

lífami, fem fyrir yður verður gefinn; gjotið 

það í mína minningu. Samuleiðis eptir 

Evgldmáltíðina, tó bann Ealeitinn, gjarði 

þattir, gaf þeim bann og fagdi: Drettið 

allir bjer af; það er Ealeifur bins nýja 

féttmála í mínu blóði, fem fyrir yður út 

bellift til fyrirgefningar fyndanna; gjotið 

þetta, foo opt fem þjer það brefEið, í mína 

minningu. 

$ 2. a) Meb innfetningu þeirrar bei 

lögun Fyolbmáltíbar hafdi Seðúð þann tile 

gang, ab ftyrfja Eríftna menn í trúnni 
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og tiypgrva þá til: Foftgæfilegrar áftund- 

unar í friftilegu líferni. 

Lú. 22, 19. Hess fagdi: Gjotið það 

í mína minningu. j 

b) Þegar sjer mebtofum Ívglbmáltíðar- 

faframentið, eigum sjer ad minnaft Seðú 

Krifts friðþægjandi Banda, vjð til bugg= 

unar og fullvijón um, ad allar vorar fonDir 

fjen ojs hans vegna fyrirgefnar, ef vjer 

tíleinfum sfé hans feiðþægingu með fannvi 

ibritin 2 Sl trú. 

ZúE. 22, 19., 20. Hesús fagdi: Þetta er 

minn æð ferr fyrir pður verður gefinn; 

— þefsi Ealeifur er fá hýi fáttmáli í mínu 

blóði, fem fyrir yður út bellift. 

ec) Bjer eigum ab láta þá beilagu fvolbe 

máltíð upporva oj til inntleqafta og lotn= 

ingarfyllfta þafflætis fyrir þad, ab Heðús 

Qrtftur leid þungar fvalir og fórnabí 

fjálfum fjer í bort ftab, eg með því, ab 

neyta opinberlega þejsarar máltibar, eigr 
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um sjer honum til segfembar ab fýnta, ab 

vjer víðurfennum hann fie vor freldari og 

fálubjálpari. 

1. Bor. 11, 26.. Svo opt, fem þjer etið 

af þefsu brauði og BrefEið af þefsum Eala 

eif, eigið þjer að minnaft á Dauðda Brott= 

ins, þangað til bann Eemur. 

d) 3 því vjer mebtofunt branbib og 

vínið, fomumft gjer í nánuftu jameiningu 

við Heðúm Arift, vörn freldara, fem gjórir 

ojs þluttafanbi í fínum allraebelgafta life 

ama vg blóbi, til fullsijsu um, ab ojs 

fje veitt blutbeild í þínum nýja náðarjátta 

mála, er bann, fem vur árnabarmabur, 

hefur gjort milli gub8 og vor. 

1. Rot. 10, 16. Sá blefsaði Faleifur, 

fen vjer blefsum, „er bann eEEi blutteEn= 

ing í Átifis blóði? Og brauðið, fem vjet 

brjótum, et það efti blutteEning í Ktifis 

líEgma? 

ðebr, 8, 6. Rriftur befur fengið þeim 

mun æðra Fennimannsembætti, fem fátt 
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máli fá er ágætati, af því bann er byggð= 

ut á betti fyrirbeitum. 

e) Þegar sjer minnumft þeirrar óum- 

ræbilegn Sesú Ktrifts elffu, fem í fvoln= 

máltíbinni verður ojs fyrir fjónir fett, á 

beitafta elfa aptur á móti ab fvifna í 

vorum þjortum; þab á lifa ab Frýja vjs 

til, að elfa þver annan innbyrbis, eins 

og bræður, fem SKriftur hefur alla faman 

enburlegft. 

Sób. 13, 35. Af því munu allir fjá, að 

Þjer erud mínir lærifveinar, ef þjer elftið 

bver annan. 

1. Bor. 10, 17. Sytft það er eitt brauð, 

þá erum vjer allir einn lífami; því vjer 

erum allir bluttaEandi í því eina brauði. 

S 3. Það er naubfynlegt, ab sjer 

prófum fjúlfa ojs, Hvort sjer getum fen 

rjettir geftir gengið til gubóbordg; því 

þeir einir hafa gagn af faframentinn, fem 

neyta þejs rjettilega, en hinir þar á móti, 
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fem efft gjara þad rjettilega, bafa fjer 

gublega þegningu. 

A. Bor. 11, 27.—29. óvet, fet etut af 

þefsu brauði, eða BrefEur Ealeif Drottins 

óverðirglega, fá verður fefur við Drottins 

lífama og blóð; en bver einn prófi fíg 

fjálfan, og eti fvo af brauðinu og Breti 

af EaleiEnuim. ; 

$S 4. Eil þes ab geta rjettilega þrójab 

fjálfa ojs, eigum bjer: 

1) ab rannjafa vort hjartalag í tilliti 

til Krifts og bans fríbþægingar, fov yjer 

getum sitab, þvurt víð, þem íbranbi ntonn: 

um, fýnift mifilð um varða, að fínna 

náb hjá gubi einum vegna Seðú Ktrifts, 

og með trúnni á þann. 

2) eigum —jer að rannjafa hjá fjálfum 

vís, hvurt það fje vor einlægur ájetningur, 

eptirleibið, með alorugefni ab ftríða á móti 

sllum fynbjamlegum tilloffunum, vg af ale 

úb ab silja fylgja Sedú lærbómi, fvv njð 
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fart meir. vg meir fram Í rábvenbni og 

fonnum gubsótta. 

Gjerhver fá gengur órjettilega til gubðe 

burns, fem, eptir það hann þannig befur 

prófað fíg náfsæmlega, fínnur effi hjá fjer 

þad hugarfar, ab hann vilji leita nábar 

„hjá gubi með trúnni á Arift, hafa eins 

lægan áfetning ab betra fíg, og láta fjer 

fara fram í DYggÐ og gudgútta. 

í. Bor. 2, 2. Æg tók fyrir mig, að fara 

efti með neinn annan lærdóm, Þegar eg 

vat hjá yður, en um Arift og bann Erofs= 

feftan. á 

2. Rot.5,14.,15. KRrtifts Færleiti þving= 

at ofs, með því vjer ályEtum fvo, að fytft 

bann einn er Dáinn fyrir alla, fvo fjen þeir 

allir dánir; og bann dó fyrir alla, til 

þefs að þeir, á meðan Þeir lifa, eEEi framt= 

at lifi fjer, beldur honum, fer fyrir þé er 

dáinn og upp tisinn. 

YMerE: a) S fEripteftólnum verðum vjet 

fjer í lagi minntir og uppervaðir til, að 
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prófa náfvæmlega fjálfa ofs, Þegar ffripta= 

fabirinn, með gublegum fortolum og áminning= 

um, minnir of á ffylbu vora víð rift, og 

brýnir fyrir ofð, ab sjer eigum fifellblega ab 

tfapptofta, ab sera byggbanbugir. 

b) Það ftendur engan veginn í preftsins 

valdi, að fyrirgefa fyndirnar; þvi það er 

gubó eind. - Æn preftutinn getur einungis, 

eptir guðs fyrirbeitum, boðað ofs og 

fullvifsað ofs um, að guð fyrirgefi ofs 

vorar fyndir vegna Hesú Rtifts, ef vjet 

iðrumft þeirra af bjarta, og ttúum á 

Krift. Vefa vegna hafa íbrínarlausir effert ' 

gagn af, ad ganga til frista og altarið, þelbæ 

ur Yerður Þeirra ábyrgbarbluti þvi þyngri, Þar 

Þeir vanbrúta Þetta, til ab hylja meb vongtu 

fina, vg tíl ab gjöra gið ab gubgorbi. 

Um þá beilsgu Fvglomáltíð er talab í fönmta 

parti fræbanna. 
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Bíttundi Fapituli. 

Mm mannanna fíðafta áftand. 

s 1. Þó banbaftuntin fje ollum Óvifð,. 

þá er það þó vift, að allir menn, fen á 

jörðunni lifa allt tíl veralbarinnar enda, 

eiga einhvern tíma ab beygja, því þeir eru 

allir fyndarar. 

Róm.5,12. Gyndin er af einum manni 

Eomin í beiminn, og dauðinn vegna fynd= 

atinnar; þannig befur Dauðinn runnið inn 

til allra manna, því þeir fyndguðu allir. 

SYTerE: a) Þaðer mjag hættulegt og beimftu= 

legt, að fEjóta á freft fínum undirbún= 

ingi undir Daudann, af Þeirri áftæbu, ab 

maðurinn fje ungur, eða beilðngóbur vg heila 

brigður; þei Íaubinn Eíppir morgum burtu á 

begta albri; foo veit heldur enginn, hvort 

Daubann muni bera fnogglega ab, eður meb 

abbraganba;s enginn getur heldur fyrir fagt, 

hvort hann muni fá færi á, ad unbir búa jíg, 

Begar hann á hjer við ab ftiljas Því fæftir eru 
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eð gruggir á baubaftunbunni, ab Þeir þá geti 

með alvorugefni og ftobugri fálarrófemi bugð= 

ab wm fín fáluþjálparefni. 

b) 2 fóttarfænginni er tíminn of naumur, 

til að fá viðbjóð á þeim laftum og þeirri 

bjegómaelftu, fem gptrubu fynbaranum, meb- 

an þann var heill og ófjúfur, frá, ab trúa á 

Segúm rift vg elffa hanns bugarfatið um= 

breytifi eEEi beldur af því, þó maðurinn, 

meðan báftinn vofir yfir, fyllift bræðflu 

og Evíða fyrir eymd og Eval um alla 

eilífð; þvi vjer fjáum allt of opt, ab þeir, fent 

með míflu hugarangri Íofa bót og betrun á 

fóttarfænginni, fnúa, ftrar fem þeir eru orbnir 

beilbrigbir, aptur til fing. fyrra fynbfamlega 

lífnabar, og fýna meb því, ab angur Þeirra 

hafi efti fomib af einlægu bjarta, og ab Íyftin 

til þefð vonda er af löngum vana orbin (90 

rif í fálunni, ab hún getur effi orbíd níbur 

fæfD, nema með langvinnu fríði og: baráttu. 

c) Þar fyrir er ráðlegaft, að búa fíg undir 

dauðann frá unga aldri, og ffriða ftrar á 

móti allum illum gírabum, unbir eind og bær 

tafa til ab breifa fjer; en fappfofta Þar á móti 
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að fomaft með lifandi trú í fameiningu vid Krift, 

finn enburlaugnara, og fylgja hans eptirðæmi; 

því eind og úguðdlegir forþerbaft meir og meir, 

fvo þeir, meb því ad halda áfram í fynbunum, 

háfa enga byggdar= og guðbræbflustilfinningu, 

ving  ftyrfjaft hínir gtbbræbbu Þbaglega, meb 

famverfanbi náð heilags anba, af bvi, að íbta jíg 

fifellblega í gudbræbflu, og þannig unbir búa 

handa fjer frið og fognub í famvísfunni, fem 

er fú mefta faríælb í þejsu lífi; en ógublegir 

aþtur á mútt bala fjer með loftum fínum meftu 

fool og Órðjemi. Þegar baudinn ab Eemur, eri 

þeir gubþræðbu hugbrauftir og ófvibnír, en þínir 

égublegi ffelfaft, og annabývort falla í orvænt: 

íngu, ellegar meb hugðunarleygi fottva þjer níb= 

ur í forþerðingu. 

$ 2. Gúlin, fem er óbaubleg, fer, ffrar 

fem hún er ffilin vi lífamann, til fíns 

famaftabar, annabhyort í eilífa glebi, ebur 

eiltfar fvalir, eptir. því fem maðurinn hefur 

lífab í þejðum heimi vel ebur illa. 

SúF, 23, 43.. Hesús fagdi við iðrandi 

tæningjann á Erofsinum: Sannlega fegi 
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eg þjer: í Dag fEaltu vera með mjer í Þara- 

dís. 2. Rat. 5, 8. 

Jób. 5, 24. Hess fagðir. ver, fem 

beytit mín. orð, og trúir. þeim, fen mig 

fendi, fá befur eilift líf, og bann Eemur 

eEEi til dómsins, beldur befur bann fligið 

yfir frá Dauðanum til lífsins. 

LúF. 16, 22., 23. Sesús fegir í eptirliE= . 

ingurni: Sá fátæti dó, og vart borinn af 

etglum í faðm Abrabanrs. Sinn ríki dó liEa, 

og var gtepttaður, en fem bann upp hóf 

fín augn í belvíti, var bann í Evolunum. 

S ö. A effta Degi mun lífaminn verða 

upp vafimt og famtengdur aptur fálunni; 

verður hann þá óforgengilegur. 

Sób. 5, 281, 29. Yesús fagdi: „Sá tími 

mun Eoma, á hverjum allir þeir, fem í 

gtöfunum eru, munu beyta guðs fonat 

tanft, og þá munu Þeir, fem gott bafa 

gjótt, upp vísa til fælu, en binir til fyrir= 

bæmingat, fem illt hafa að bafst. 

Poft. gb.,24, 15. Poftulinn páll fagði: 

Eg bef þá von til guðs, að á fíðan muni 

Forma upprisa framliðinna, bæði tjettlátra 

og tattglátra. 
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1. Ror.15,42. ÆíEama þeirra, fem deyja, 

verðut fotgengilegum niður fáð, en bann 

„mun upp aptur tÍsa óforgengilegur; hbon= 

vitt verðut auðvirðilegum niður fáð, en bann 

mun upp tísa vegfantlegur; honum verður 

niður fáð veikum, en bann mun upp aptur 

tísa móttugut; náttúrlegum líEama verður 

niðut fáð, en upp aptur mun tíse andlegur 

lífami. 

$ 4. Þeir menn, þem verda lífð á jörð: 

unni, þegar bómóbagur femur, beygja ab 

fannu efti, þvo ab fál og lifami fEiljift að, 

en þeir minn þó umbreytaft, þvo að þeirra 

forgengilegi lífami verður allt í eim ó- 

forgengilegur; enginn maður veit, þve nær 

þefgi bagur muni Éoma. 

1. Bot. 15, 51., 52. Sjá, eg fegi yður 

lepndardóm; vjer munum efi allir fofna, 

ett allir munum vjer umbreytaft, og það í 

vetfangi á einu: augabragði, við binn fíð= 

afia lúðurbljóm; því lúðutinn mun gella, 

og binir framliðnu munu upp tÍsa ófot= 

gengilegir, en vjet munum umbreytafi. 
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S ö. Kriftur mun meb býrblegum hætti 

opinberlega bæma alla menn eptir upprið: 

una, og auglýða fyrir gllum, ab gub- 

bræðbir fjen. þes maflegir, ab lifa í veg- 

femd og fagnubi eilíflegas en ógublegir 

þar á móti munu jæta Þeirri begniugu, 

fem illverf þeirra hafa til unnid. 

Poft. gb. 17, 31. Guð befur faftfett . 

vifsan Dag, og ætlar þá að láta þann 

mann, fem bann befur þar til Fjörið, dæma 

með rjettvísi alla jarðarinnar innbús; þar 

um fannfætir guð allá með því, að bann 

upp vaðti þann mann frá dauðum, 

2. Rot. 5, 10. jet eigum allir að birt- 

aft fyrir Rtifts Bómftóli, foo að hver einn - 

fái laun eptir finni breytni í líEamans 

lífi, bvort fem bún befur verið góð eða 

vond, (2. Tefs.. 1, 7., S.) Þegar Drottinn 

Sests opinberaft af bimni með fínum engla- 

ber og logandi eldi, og lætur begningu 

ganga yfir þá, fem efi ÞefBjaft guð, og 

efti hlýða náðarlærdómi brottins vors Jesi 

Átifts. 

14 
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YYrerf: Gjerbver fála dæmift fittar, eptit að 

..hún.er farin út af lífamanum, og verdur 

henni viðab annabhyort til eilifrar glebi ebur 

eilifra tvala. Qebr. 9, 27. En á fíðafta 

degi, þegar fálirnar eru ab nýju orbnar fam= 

tengbar lífomunum, mun Rtiftur fem Eoti= 

ungur og betra faman fafna þeim, fvo 

bans tjettláti Dómur verði þeim öllum 

uttðir eins Eunnur, til vitniðburbar um hans 

$lutbrægniðlansu ftjórn, ag ab heim fje enginn 

Órjettur gjar. Matt. 25, 31.—46, Móm. 2, 16. 

S-6. Eilift líf er býrblegt og fælufullt 

líf, fem gubhræbbir menn æfinlega lifa í 

unabarfyllftu faribúb við Seðúm rift, 

góðu englana og alla útvalda, án þejs 

ab áreitaft lengur af noffurri fynd eba 

- forg, em mjóta óumræbilegrar huggunar, 

„friðar og fagnabar, af ab {foba guds býrb, 

fem lýðir fjer í bans morgu bájembar“ 

verfum, þar þeir einnig Ísfa og vegjama 

gub þver meb abrum, og æfa fig í belg 

uninni og Færleifanum, eptir gubð vilja. 
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Matt. 25, 34, Hesús mun fegja við þá: 

Bomið hingað, þjer áftvinir faður míns, 

og eignist Það ríði, fem yður var fytit= 

búið frá beimsins uppbafi. 

Sób. 17, 24, Hesús fagði í bæninni til 

fíns bimnefta fóður: Æg vil, að þeir, fem 

þú gafft mjer, þeir fjen hjá mjer, þar fen 

eg et, fvo þeir fjái mína býrð, fem þú 

gafft mjer. 

óebr. 12, 22. Þjer Eomið. til borgar 

guðs lifanda, til. binnar bimneftu Serú- 

fálem, og til englanna matgu þúfunda. 

Opinb. b. 21, 4. Guð mun þerra oll 

tát af þeirra augum, og dauðinn mun efti 

lengur veta til, eEEi barmur nje Fveinan, 

nje beldut pína mun lengur til vera. 

Róm. 2, 10. Áeiður, vegfemd og frið 

mun bver fá aðlaft, fem gott gjetir. 

S 7. Fyrirbæmingin, fen annars Fallaft 

eilífur báubi, er fvalafullt og vonarlanft líf, 

fem ógublegir lifa í sonbra anda vg illra 

fálna fambúb, og fveljajt þeir fárlega af 

átolum. famvigfunnar, og tin til brgggt= 
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Iequftu verfana af fínum fyrri illgjarbum, 

þar eb girnbir Þeirra og áffríður, fen 

þeir þá efi geta fullnægt, með frant anfa 

vol vg pínu þeirra. 

YYatt. 25, 41.  Hésús mun fegja við 

þá: Sarið frá mjer, þjer balvaðir, í þann 

eilífa eld, fem búinn er Bjaflinum og bans 

éruti. 

YiarE. 9, 47. Hesús fagdi: Þeirra 

otmut deyr efti, og Þeirra eldur floFEn- 

at efi. 

Sób. 3, 36. ver, fem trúir á foninn, fá 

befur eilíft líf, en hver, fem efi blýðnaft 

fyninum, fEal etEi fjá lífið, beldur vátir 

guðs reiði yfir honum. 

Róm. 2, 9. átellingar og batmfvæli 

munu Eoma yfir allra þeirra manna félir, 

fem illffu drýgja. 

$ 8. A fíbafta begi mun vor heimur 

fyrirfataft meb ollum fínum gæbum; eit 

qubþræbbir munn æti vera þjá brottni, 
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og meb þefðari von {fulum sjer hugbreyfta 

þver annan. 

2. Pjet. 3, 10. Dagur Drottins mun 

Eoma fem þjófur á nóttu; þá munu bimn- 

atnir með miðlum gný fytirfaraft, en frum 

efnin af eldi fundur leysaft, og jardin, með 

því, fem í benni er, upp brenna. 1. Tefs. 

4, 17., 18. 
a 

Gudi fje luf vg býrd ab eilífu, „amen. 



A 

Gtutt 

Agrig 

" af 

Ssfuðlærðómum 

kriftilegra trúarbragða. 

1 

inn fannur gud er til, fem hefur 

ffapab heiminn, víð „helbur vg fljórnar 

honum, til gagns og glebi ollum fínum 

lífandi ffeynum, en fjer í lagi þeim ffyn- 

fembarfullu til farfælbar. 
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2. 

Þefðt guð hefur alraebátignarfyllftu 

eiginlegleifa til ab bera, og er alfullfome 

ínn í mætti, fþefi, gægtu, beilagleifa sg 

rjettlæti. 

; gl 

Óeilog ritning, fem inniheldur guð, 

silja og rábftafanir, ab fvo millu leyti 

fem þetta“ fjer í lági fnertir mennina, fennir 

jé ab býrfa gub, fem fóður, forn og 

heilagan anba, er allir bafa eina veru 

og fömu gublegu tign. 

4. 

Maburinn var í upphafi, Þegar gub 

hafni ffapad hann, faflaus og góbur, en 

bann fyillti fjer fjálfur með. því, ab brjóta 

frívilfuglega móti gubs Iagmáli; af því 

varð bann fynbugur, og óþæfilegur, til ab 
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tafa á móti þeirri fælu, fem guð hafdi 

börnum: ætla, 

ð. 

Seðús Ariftur, fem er eingetinn jonr 

þejs bímneffa fobur, vard maður, jbv 

baun gæti enburleyft fynbugt: mannfyn frá 

þeirri eymd, þem þab hafdi með fynbinni 

ftegpt fjer í. ann fýnbi monnunum þar 

fyrir með fínni fenningu, bvab guð af 

fíni miffunarfullu elffu hafdi ályftab um 

þeirra frelun, útvegabi þeim abgang til 

Þennar með fínni fríviljugu pínu vg banda, 

, ftabfefti lifa með finni upprisu og himna- 

for þá vijðu, fem hann hafni gefið Þeim 

um eilíft líf. tú ftjórnar bann ollum 

beiminum, dfamt fóburnum, með gublegu 

velbi, og ber fjer í lagi umhyggju fyrir 

fínna enburleyftra eilífri fáluþjálp. 
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6. 

Geilagur anbi“ teibir oj meb. Ariftð 

lærdómi til apturhvarjð frá þynbununt vg 

til trúarinnar á rift, foð vorar  fynbir 

verði ojó fyrirgefnar. ann: hjálpar sjö 

eimtig til Betrunar og framfara í bygg 

og gubbræbjlu, þvo sjer getum orbib hlut: 

tafanbi í þeirri fálubjálp, fem rifur hefur 

vís útvegað. 

re 

Byr tri á Seðúm Arift á ab fóna, - 

hvort þún fje froptug, með því ab sjer 

lífum eptir vorri ffylbu bæbi við guð, við 

fjálfa vjð vg við náungann, eptir því fent 

gud og Ariftur hafa ffípad ojs í heilagri 

ritningu. 

8. 

Gudi erum sjer ffylbugir um, ab til< 
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bíbja, áttaft og elffa hann, þlýba honum, 

og reiða gjá á bann einan, lofa hann, 

þatfa honum og áfalla þann, einnig tala 

vjð vara fyrir ollu því, fem á noffurn 

bátt ftríbir móti þeirri virbingu, fem sjer 

eigum honum ab veita. 

9. 

Gjálfum sjó erum sjer ffylbugir um, 

ad bera tilþlýbilega umhyggju bæbt fyrir 

fálu vorri vg lífama, fem og fyrir gurrí 

tímanlegri velferð, em þó fjer í lagi gæta 

vot, og varaft allt illt og fynbjamlegt 

háttalag og sana, þvo famvisfan hvorti of 

Þyngift, nje sjer forum á mið víð vora fönn 

farfælb; vjer erum þar á mót fullvijsir 

un ígubg ná, sa getum ætíð meb fonar“ 

legu frúnabartranfti leitad hælis hjá þon- 

um, ef sjer fappfoftum ab serba góðir 
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og. byggdugir, eptir es lærdómi og 

eþtirðæmi. 

10. 

Táunganum erum sjer {fylbugir um, 

"ab elffa þann ein og fjálfa vfð, vg þefs 

vegna ad vera ætíð reiðubúnir til, ab gjöra 

þad fanta við hann, þem. sjer fjóða' vild- 

um ab bann, þegar líft þtendur á, gjarbi 

við vjð; en aldrei tafa vjs neitt það 

fyrir benbur, fem á notfurn þátt ynni 

ab. {ferba bans tímanlegu eba eilífu fars 

fælb. 

11. 

Bjer eigum nb hafa gubögrb íbulega 

um bond; því það gr þið besta mebal til 

ortar upþlýðingar og belgunar; lifa 

eigunt  Yjer -íbulega ab begjama vg á“ 

falla guð, til þefs Hugur vor fyllift af 
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elffu til qub8, og löngun. eptir, ad gjara 

hans vilja. 
á 

12. 

Bjer eigum að leggja allt app á, ab 

virða mifilð vg halda vort ffirnarjátt 

málas þvi með ffírninni hefur Kriftur 

látið gjöra sjó að limum fitnar firfju, 

og gefið vjs rjett til fínna býrmætu vele 

gjarninga. 

3 fuglomdltíbar * faframentinn gjorir 

Sesús Ariftur - ojs hluttafandi í fínum 

lífama og blóbi, til fullvijðu um, ab vorar 

fynbir fjen vfð fyrirgefnar, ef vjð af 

- hjarta íbrar þejg, ab sjer hofum brýgt 

þær, sg einjetjum 9jó, ab láta vjó fara 

fram, meb trúnni á hann, í rábvenbni vg 

í sorum friftinbómi; þar fyrir eigum sjer 

lifa ab neyta þejða faframentið með hjartan- 
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Iegri anbáft, eptir ab sjer ábur Hofum 

náfsæmlega sg alvarlega prófað fjálfa 

Ís. 

13. 

Guðbræðbra fúlir Eoma eptir banbant 

til eilífð líjð og eilífrar fælu, í jamfjelagi 

við góba anda, hjá Krifti, fínum endur“ 

Íangnara; en þá óaublegir beyja, fara 

þeir í famfjelag vondra anba, og breppa 

þar Falir og angi, fem er máleg 

begning íllgjorna þeirra. - 

14. 

Gud hefur eptir fínu alvitra rábi þett 

vijm bag, til að befja hina bandu life 
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amt úr. buptinn, og famtengja þá jálum 

Þeirra; þá urt Rriftur láta alla fram: 

líbna birtaft fyrir fínum bómi, vg þá 

fyrtvferft þú verolb, fem nú er. 

l 
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